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!BN KESiR TEFSiRiNE BASLARKEN 

IBN KESiR TEFSiRiNE 
BASLARKEN 

1 - ibn Kesir'in Hayat1 : 

XI 

Ebu'l-Fida ismail imad'iid-Din ibn Om.er ibn Kesir ibn Davud 
ibn Kesir el-Dima§ki el-Kurey§i, ~am yakmlarmdaki Busra'ya bagh 
Mfcdel veya Mecdel koyiinde Hicri 701 (MiH'I.di 1301) y1h Civannda 
diinyaya geldi. Kendisinin el-Bidaye ve-Nihaye isimli eserinde belirt
tigine gore, babas_ 703 senesinde vefat etmi§ ve o esnada · kendisi 3 
veya 4 ya§larmda imi§. Babasm1 hayal-meyal hatlrllyormu§. Daha 
sonra 7 ya§lannda koyden kalk1p ~am'a yerle§mi§ler. ismail ibn Ke
sir'in yeti§mesinde agabeyi Abdiilvehhab'm etkisl biiyUk olmu§. ilk 
dini bilgileri aile yuvasmda almi§ olan ibn Kesir, daha sonra Burha
neddin el-Fezari, Kemaleddin ibn Kadi ~ihne, Kas1m ibn Asakir, is
hak ibn Amidi, Muhammed ibn Zinad, ibn er-Rabi ve ibn Teymiyye 
gibi . devrinin iinlii bilginlerinden f1k1h tefsir, hadis ogrenmi§ti. Gen<; 
ya§ta eserler te'lif etmeye ba§layan bilgin, Tekzib el-Kemal adh eserin 
miiellifi el-Mizzi'nin derslerine devam etmi§ ve onun k1z1yla evlenerek 
bu biiyiik bilgine damad olmu§tur. Bilahere Karafi, Debbusi, Urani ve 
Huteni gibi bilginlerden icaze.t almi§tlr. Uzun yillar ~am'm unlii med
reselerinde dersler vermi§ daha sonra Hecibiye Medresesi miiderris
ligine tayin edilmi§, Zehebi'nin vefatmdan sonra Dmmii Salih me§
kihatl, iinlii <<Tabakat)) miiellifi Siibki'nin vefatmdan sonra da me§
hur E§refiyye Dar'iil-Hadisi hocahgma ge~mi§tir. Yeti§tirdigi say1s1z. 
ogrenciler arasmda; ibn Hacer gibi biiyii'k hadis bilginleri, ~habiid
din ibn Hied, Hafiz Ebu'l-Mehasin el-Hiiseyni gibi o devrin me§hilr 
alimleri de bulunmaktadir. (1) 

(1) ibn Kesir, Tefsir Mukaddimesi, 9-10; Ba~dath lsmiUl Pa~a. Hediyyet'iil-Arifin, I, 215 ; 
Menn'a el-Kattan, Mebahis, Fi-Uhim'il-Kur'an, 386, 387; Zerkani, Menahil el-1rfan fi 
Uliim'il-Kur'an, I, 498; lbn Hacer, ed-Dlirret'iil-Kamine, I, 399, 400; Suyiiti, Zeyl Ta
bakat'iil-Huffaz, 361, 362; Nuaymi ed-Dime~ki, el-Daris fi Tarih'il Medaris, I, 36, 3i : 
tbn el-imad, Sczerat ez-Zeheb, VI, 231, 232 ; Zebebi, et-Tefstr ve'l-MiifessirQn, I, 2-12. 
!147 ; Orner Nasiihi Bilmen. Tefsir Tarihi, ll, 570, 571. 



XII iBN KESiR 

Omriiniin sonlarma dogru gozlerini kaybetmi§ olan ibn Kesir Hic
ri 774 (Mihidi 1373) senesi f}a'ban aymm 26. per§embe giinii 74 ya
§mda iken f}am'da vefat etmi§tir. 

2 - ibn Kesir'in Eserleri : 

ibn Kesir yalmzca bir miifessir degil, aym zamanda biiyiik bir 
f1k1h, tarih ve hadis bilginidir. Bu bak1mdan islam dii~iincesinin f1k1h, 
hadis, tabakat .ve tarih konularmda c;ok degerli ve orjinal eserler te'lif 
etmi§tir. Ba§hca eserleri §Unlardir : 

1 - el-Bidaye ve'n-Nihaye fi't~Tarih: Genel tarih nneliginde olan 
bu eser, kainatm yaratlli§mdan ~layarak miiellifin hayatmm son giin
lerine kadar gec;en olaylan anlatir. Bu eserin bir boliimuniin el-Birzali' 
nin tarihine dayandlgi kaynaklarca belirtilmektedir. 

2 - el-Bais'iil-Hasis f}erh ihtisar ulum'il-Hadis : Bu eser ibn Sa· 
lah'm ulum'iil-Hadis isimli eserinin ozetidir. 

3 - et-Tekmil fi-Ma'rifet 'is-Sikat ve'd-Duafa ve'l-Mecahil : Hadis
teki giivenilir zay1f ve bilinmeyen ravilerle ilgili onemli bir eserdir. 

4 - el-Hedyu ve's-Siinen fi ahadis'il-Mesanid ve's-Sunen : Cami'Ul
Mesanid diye de bilinen bu eser, Ahmed ibn Hanbel'in MU.Sned'i, Bez
zar, Ebu Ya'la ve i•bn Ebu f}eybe'nin eserleriyle Kutub-i Sitte'yi birle§
tire·rek bolumlere gore tanzim eder. 

5 - Ehadis et-Tevhid ve'r-Redd ala'§-§irk: Tevhid ve §irk konu
sundaki hadisleri inceler. 

6 - el-ictihad fi taleb'i fadail 'il-Cihad : Cihadla ilgili konulan ara§
tinr. 

7 - Tabakat el-§afiiye : f}afii fakihlerin hayatmdan bahseder. 
8 - Edillet'iit-Tenbih fi fikh'i§-f}afiiyye : §ifii f1khma dair konu

lan ele ahr. 
9 - Mep.akib'el-imam el-f}afii : imam f}atii'nin rnenkabelerinden 

bahseder. 
10 - el-Ahkam ala Ebvab'it-Tenbili : F1khm ahkammdan bahse

den bu eserini tamamlayamami§tlr. Sadece haec bahsine kadar olan 
k1sm1 incelemi§tir. Tefsirde bu eserine pek c;ok atiflar yapmaktad1r. · 

11 - Musned el-f}eyhayn : Hz. Ebu Bekr ve Hz. Omer'in Musned' 
lerini ele ahr. 

12 - Muhtasar ibn el-Hacib : ibn Hacib'in bir eserinin muhtasa-
ndir. 

13 - f}erh el-Buhari: Tamamlanamami§ olan bu eser imam Bu-
hari'nin Sahih'inin §erhidir. 

14 - Fedail el-Kur'an : Kur'an'm faziletlerine dair olan bu eser 
tefsirinin sonunda yer almakta olup Kur'an'm faziletlerini anlatmak
tadlr. 

·l 

. E 

1 

. 1 

1 



1BN KESIR TEFSiRiNE BASLARKEN XIII 

Bu eserlerin pek<;ogu bas1lm1§tlr. Ancak heniiz tab edilmemi§ pek 
<;ok risaleleri de bulunmaktad1r. 

15 - Tefsir'iil-Kur'an'il-Azim : Tiirkcesini vermeye c:;all§tlg1rmz bu 
eser -daha onceleri de bir<;ok kere tekrarlad1g1mJz gibi-- rivayet tef
sirlerinin en muteberlerinden birisidir. ibn Kesir ger<;ek anlamda bir 
rivayet tefsiri olan bu eserine, zaman zaman dirayet tefsirlerinden alm
tilar yapml§ ve hazen kendi gorii§lerini de eklemi§tir. Tefsirinde hadis 
kritigi demek olan cerh ve ta'dil konusuna yer verdigi gibL tarihi ma

·lumata da bir hayli boliim tahsis etmi§tir. ibn Kesir miicerred olarak 
rivayetleri nakletmekle yetinmeyip bunlan degerlenclirir ve en sonun
da kendisinin tercih ettigi gorii§ii a<;1klar. Taberi tefsirinden sonra §iip
hesiz ki en me§hur olan bu tefsir, Taberi'nin tefs1rinde mevcud olan 
pek <;ok zay1f rivayetlere yer vermemektedir. Rivayet ettigi kaynaklar 
arasmda ibn Cerir, ibn Ebu Hatim, ibn Atiyye gibi iinlU miifessirlerin 

·eserleri yeralmaktad1r. Gerek f1khi konulardaJd mezhepler aras1 ihti
latlar, gerekse fikri miinaka§alara yer veren miiellif, zaman zaman 
bunlan kritige tabi tuta1. ibn Kesir'in tefsiri hakkmda Omer Nasf1hi 
Bilmen §6yle diyor : «ibn Kesir pek muktedir bir alimdir, bir <;ok ilim
lerde adeta miitebahhir bulunmakta idi. Tefslrde, hadiste, tarihte za-

. mammn feridi idi ( .. . ) Asnnda ilmi riyaset kendisine miintehi olmu§
tur.» (1) 

ismail Cerrahoglu da onun hakkmda ~oyle diyor : <'Selef miifessir
lerinden rivayet edilen tefsir kitaplannm en me§hurlanndan olan ibn 
Kesir; ayetlerden hiikiimler <;1karmaya, beyan hususunda en onde ge
len tefsirlerdendir. Kur'an'm vaaz ve flk1h yonlerinden anla§llmasma 
ihtiya<; duyulmayan ve· pek <;ok kimselerin ele alchklar1 irab bahisleri 
belagi fenlerin niikteleri ve diger ilimlere ait istinbatlar yapmamay1 
tercih eder. Kur'an-1, .Kur'an ile tefsir ederken, mana yoniinden uy-

t . gun ayetleri serdetmekle digerlerine nishetle daha fazla ragbet kazamr. 
Sonra ayete taalluk eden merfu hadisleri ahr ve onlardan elde ettigi 
delilleri beyan eder. Daha sonra da sahabe, tabiin ve selef alimlerinin 
sozlerini ahr. Yine bu tefsirde me§hU.r tefsirlerdeki israiliyyatm kotii
liiklerinden okuyuculan genel olarak koruma vard1r. Onlan tahkir ede
rek bunlarm kotiiliiklerini tabir eder. Tefsir bu meziyyetlerinden b'i§
ka Arap dilini a<;lk, anlayl§ll bir §Ckilde kullanmas1, manalan, miif
redatl ve ilmi uslubuyla birlikte ogretip okuyucuyu amele davet etmesi 
en giizel hususiyetlerinden birini te§kil eder. Okuyucuyu adeta aye
tin nazil olu§ zamanma yakla§tmr. Onun na.zil olu§unun yiice mak
sadlanm bildirir, manalanm a<;lklar, irab acayipliklerinden uzakla§tl
nr. Vecihleri ve muhtemel laf1zlan <;ogaltlr, ilrm ve ara§tlrmalanm, sa-

(1) Orner Nasuhi Bilmen, Buyuk Tefsir Tarihi, II, 570. · 
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dece ayet-i kerimeyi anlamaya teksif eder. ( ... ) Netice olarak bu tefsir 
rivayet (me'si'tr) tefsirletin en f.aydah olanlarmdandu. .B:er yontiyle 
i:.izlu, kendisini anlayabilecek seviyede olan ktilturlii tabakamn ·kalblc
rlne din sevgisini a§tlar. Onlarm ruhi ne§'~lerini arttmr. (1) 

Rivayet tefsiri tamam~n kaynaga dayanan · tefsir oldugu i~in bu 
tefsir genellikle ashab, tabiin ve teba-i tabiin denilen islam'm ilk nes
Jine uzanan yorumlan bize aktanr. Ashab-I Kiram arasmda tefsir riva
yet etrni§ olanlardan 6zellikle Ali ibn Talib (61. 40), Abdullah ibn 
Mes'ud (61. 32), Ubeyy ibn Ka'b, (61. 19), Abdullah ibn Abbas, (61. 68), 
Ebu Musa el-E§'ari (61. 44), Zeyd ibn Sa bit (61. 45) ve Abdullah ibn 
Ziibeyr (61. 73) gibi zevatm rivayetleri 6nemli yer tutmaktadtr. Bun
lar arasmda bilhassa Abdullah ibn Mes'ud ve Abdullah ibn Abbas'm 
rivayetleri 6nem ifade eder. 

Sahabe-i giizinden sonra, bilhassa Abdullah ibn Abbas ve Abdul
lah ibn Mes'ud'a dayanan tabiin nesli tefsir gelenegini devam ettirir- . 
ler. Bunlar arasmda Mesruk ibn Ecdad (61. 63), Alkame ibn Kays (61. 
62), Said ibn Ciibeyr (61. 95), ibrahim el-Nehai (61. 95), Miicahid (61. 
103), ikrime (61. 105), Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi (61. 108), ~a'bi 
(61. 109), Tavus ibn Keysan (61. 106), Hasen el-Basri (61. 110), Muham
med ibn Sirin (61. 110), Dahhak ibn Miizahim (61. 105), Ebu'l-Aliye 
(61. 93), Atiyye el-Avfi (61. 111), Ata ibn Ebu Rebah (61. 115), Katade 
ibn Duame (61. 117), Ata ibn Dinar (61. 126) gibi zevat bulunwakta
chr. Bunlar arasmda bilhassa Said ibn Ciibeyr, Miicahid ibn Cebr, ik
rime'nin tefsirleri 6nemli bir yer tutar. Tabiinden sonra gelen nesle, 
tabiin'in ardmdan gelenler anlamma Teba-i Tabiin ad1 verilir. Bu miiel
Jifler arasmda Ali ibn Ebu Talha (61. 143), Mukatil ibn Siileyman (61. 
150), Yahya ibn Sellam (61. 200), Abdiirrezzak ibn Hemmam (61. 211) 
gibi zevatm tefsirleri ehemmiyet ifade etmektedir. 

3 - ibn Kesir Tefsirinin Terciimesinde Dikkat Edilen Hususlar: 

Biz, ibn Kesir tefsirini dilimize aktanrken, baz1 hususlara d.ikkat 
et.tik. Bilhassa eserin iislubu 8. hicri as1r iislubu olmas1 nedeniyle gii
niimtiz okuyucularmm yabanc1 olduklan bir iislubdur. Bu sebeple o 
devir iislubu baktmmdan 6nem ifade ettigi halde gtiniimiiz insanlan 
ic;in ve 6zellikle Turk okuyuculan i~in hi~ de 6nemli olmayan baz1 
hususlarm ablmasmda fayda g6rdiik. Bu meyanda raviler zincirini ese
rin orijinalinde oldugu gibi almanm okuyucular a.c;tsmdan bir yaran o!.
mayacagml dii§tinerek ilk ve son raviyi zikrettik ve ikisinin arasmdaki 
ravilerin ismini vermedik. Yerine ( .. . ) koyduk. 

1 l) lsmail Cerraho~lu, lbn Kesir ve Tefsiri, Ankara Oniversitesi ilahiyat Fakiiltesi Dt>r'

gis i. XXV. 66-69. 
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ikinci olarak; eserde zaman zaman yer alan ve Arap dilini bilen
ler i~in onem ifade eden, §evahid ad1 verilen ve ~ogunlugu cahiliyyet 
devri §iirlerinden ahnmi§ olan ve kelimelerin kullamh§mdaki incelik
leri gasteren beyitlere yer vermedik. <;iinkii bu beyitler, arap~a oku
yanlar i~in onem ta.§Irsa da turk~ okuyanlar i~in onemsizdir. Kaldl 
ki bunlarm manalarmmverilmetii halinde buractaki inceligin dilimizde 
belirtilme~i miimkiin degildir. Bu sebeple §evahid k1smm1 da terciime 
etmedik. 

U~tlincii olarak; eserde yeralan ve ~ogunlugu arap~a bilen · okuyu
cuya hitab eden gramer kurallanna da yer vermedik. Sadece gramerin 
inceliklerinin anlam iizerinde te'siri olan klSlmlan terciime ettik. 

Atladigimiz kisimlann, okuyucuya orjinalde bulunup da ttirk~esin
de btilunmad1gm1 ifade edebilmek i~in, biitiin atlamalarda parantez. 
l~erisinde ii~ nokta kulland1k. Gerek iktibas yap1lan eserlerde olsun, 
gerekse orjinalde olsun parantez i~inde ii~ nokta konuyla ve eserin 
amac1yla alakas1 olmayan hususlarm atlanml§ bulunduguna i§arettir. 

Eserin hacmini geni§letmemek i~in biitiin hadislerin metinlerini 
vermemeyi uygun gordiik. Sadece Kiitiib-i Sitte'de bulunan ve ozellik· 
le Buhari ve Miislim'de yer alan hadislerin metinlerini, aynca metnin 
verilmesinin liizumlu oldugu kamsma vardlg1nnz diger hadislerin me
tinlerini verdik. Bunun dl§mda metin vermedik. Aksi takdirde eserin 
hacmi bir misli daha artacaktl. Fakat hadislerin nereden almd1gmi, 
rniiellif eger a~1klarn1yorsa onu biz dip not halinde a~1klad1k. fijayet 
miiellif Buhari veya Miislim'in adm1 zikrederek hadisi naklediyorsa 
biz bunu oldugu gibi aktardlk. iktibaslarda miimkiin mertebe tekrar 
ifade etmeyen kis1mlan aktarmaya ~ah§tlk. Tekrar ifade eden boliirn
leri ise aktarmad1k. Bu sebeple diger tefsirlerden yaptlg1m1z se~me

lerde daha ~ok o tefsirler bak1mmdan orijinal olan klSlmlara yer ver
dik. 

ibn Kesir'in tefsiri bir rivayet tefsiri olmas1 nedeniyle her rivayet 
tefsirinde yeralan israiliyyat ~ok az nisbette olmakla berabeT bu eser
de de yer almaktad1r. Ancak miiellif bu noktada son derece titiz dav
ranarak bu nisbeti asgariye indirmi§tir. Bu bak1mdan okuyucular ~ok 
az da olsa israiliyyab and1ran ifadelere rastlayabilirler. Bu sebeple biz 
konunun daha .vaz1h ifade edildigi tefsirlerden o konuyu a~Iklayan me
tinier aktarmaya ~ah§tlk. 

4 - Hadis-i ~erifler ile ilgili Esaslar : 

Bu tefsir, bir rivayet tefsiri oldugu i~in hadis usulii ile ilgili pek 
t;ok kavram ge~mektedir. Bi.z bu konuyla ilgili olarak ta baz1 a~Ikla

malar yapmay1 uygun gorduk. 
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Mtiteahhirun denilen ve hadis ilminin artlk kemal derecesini bul
dugu donemde eser vermi§ alan mtielliflere gore; hadis ile siinnet lafzl 
birbirinin aymd.lr. Ve her iki sozle; Rasulullah (s.a.) dan sudur etmi§ 
alan soz, fiil, takrir veya stfat kasdaiunmu§tur. Hadis kelimesi, arap-

~ada haber vermek anlamma gelen ( ~.1.:o.:.:.JI ) kelimesinden tiiretil

mi§tir. Baztlan ise bu kelimenin eskinin z1dd1 alan yenilik manasma 
geldigini belirterek Allah kelam1 i~in Kadim, peygamber kelam1 i~in 

hadis lafzmm kullamldlgmt belirtmi§lerdir. Bu kelime Kur'an-1 Ke
rim'de (Tur 34; Ziimer, 23) ayetlerinde soz anlamma kullamlmakta
dli'. Siinnet kelimesi ise lugatta; yal, davram§ ve adet anlammadtr. 
Binaenaleyh siinnet-i seniyye denirken; Rasulullah (s.a.) m ta'kib et
tigi dini yal ve tuttim kastedilmi§tir. Netice alarak Hz. Peygamberin 
sozleriyle i§leri ve tuttugu yal, ktymet ol~iisii, sebep ve gaye baktmla
.rmdan aym ve birbirine uygun aldugundan hadis ve siinnet bilginle
rinin ~ogu tarafmdan e§ anlamll olarak kabul edilmi§ ve kullamlml§
tlr.» (1) 

· · Hz . . Peygamber'den sudur eden sozlere sozlii siinnet anlamma 
''kavli siinnet»> ad1 verilir. Onun yaptlg1 i§ ve hareketlere ise ((fiili sun
net, denir. Buna mukabil ba§kasmdan nakl~dildigi veya keridisi gor
diigii halde tasvib etmi§ aldugu fiillere de ((takriri siinnet, ad1 verilir. 
isla.m literatiiriinde bu ii~ ~e§it stinnetden, soz ve yaz1 halinde nakledi
lene hadis ismi verilmi§tir. Hadis kelimesiyle yakm anJamll alarak ay
tlca haber kelimesi de kul1amlu:. islam kaynaklarmda Hz. Peygambe
re, onun ashabma veya tabiinden birine dayanan soze haber ad1 ve
rilir. Bazen de Hz. Peygamberden nakledilen sozlere hadis, digerlerin- . 
den nakiedilene de haber denilir. ·Bu konuda kullamlan bir diger e§ 
anlamll kelime de eser'dir. Bu da haber verme ve soz iletme anlamla
rma gelir. Hadis ve ha.berle e§ anlamll alarak kullamlan bu kelime 
baz1 bilginlerce sahabeden gelen sozler i~in kullamllr. Hz. Peygamber
.den nakledilenlere ise ozellikle haber kelimesi kullamhr. 

Hadisler metin ve sened 'ktstmlarmdan meydana gelir. Sozliikte 
sert ve yiiksek taprak pa~as1 veya hedefe varmak i~in yiiriimek gibi 
anlamlara gelen metin kelimesi, hadis lSttlahmda hadisin mana ifade 
eden bolti.mii demektir. Sened ise sozliikte; dag yamac1 ve insamn da
yanagl anlamlarma,gelir. Hadis tstllahlarmda sened; metnin geli§ ya
lunu haber vermek veya haber verenlerdir. Bu arada aym kokten gelen 
ismid kelimesi ise, sozii soyley,ene iletmek ve nisbet etmektir. Bir de 
aym kanuda rivayet terimi kullamllr ki bu kelimenin anlam1 yiiklen
mek ve ta§tmakttr. Su ta§1yan tuluma ve su ta§1yan deveye de bu ta'bir 
kullamllr. Terim alarak rivayet kelimesi; genellikle bir §eyi haber ver-

(1) H. Karaman. Hadis UsUlii, 4. 
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me veya haber verilen §ey anlC:tmma gelir. RflVi ise, rivaydi haber ve
ren kimsedir. 

Haberin kaynag1 ile son ula§tlg1 §ah1s arasmda vas~ta ne kadrtr 
az olursa onlan incelemek ve haberin dogrulugunu ara§tlrmak da o 
nisbette kolay olur. ilk kaynak ile son nokta arasmdaki vas1ta az olur
sa buna ali isnad ad1 .verilir. Nazil isnad ise, haberin ilk kaynag1yla 
ula§tlgl §ahls arasmda vas1talann c;ok olmas1 demektir. Ali ve nazil is
nadlar kendi aralarmda be§ kisma . aynllrlar. 

ilahi kaynaktan gelen bir metni ilk teblig edenle en son ula§tlgl 
noktaya kadar, arada yeralan biitiin nakledenleri saymak ve bunla
n birbirinden alarak bir sonrakine ula§tlrmak ilk defa miisliimanlar 
tarafmdan kullamlml§ bir haber ula§tlrma teknigidir. Raviler hadisi zik
redip rivay~t ederken, belirli kurallara uymak zorundad1rlar. 

1 - Hadisler ya dinleme yoluyla nakledilir ki buna hadis literatii-

. riinde sima' ( t Ul ) ad1 verilir. Bu durumda iistad; hadisleri ya ken

di eliyle yazmt§ oldugu bir niishadan veya ezberden okur, ogrenci de 
onu iistadmdan dinleyerek zapteder. Sima' yoluyla hadis rivayet edi-

lirken genellikle bize soyledi anlamma ( L::..b- ) , bize haber verdi 

( ~ ,.r->1 ) , bize ·bildirdi ( I,;~\ ) , i§ittim ( ~ ) , bize de<;U 

( U Jli ) , falanca bize anlattl ( I)~ L:J _,5~ ) gibi terimler kulla-

mhr. Bu prototip ifadeler hadisin dinleme yoluyla kaydedildigine i§a
rettir. Hatib el-Bagdadi'nin ifadesine gore ; dinleme yoluyla hadis kay-

dmda en iist nokta i§ittim anlamma ( ~ ) kelimesi, sonra bize 

anlatild1 anlamma ( L::..b- ) kelimesi ve sonra bana anlat1ld1 ki an

lamma (. ~..L> ) ifadeleridir. 

2 - Hadislerin nakledilmesinde ikinci bir metod da k1raet ad1 ve
rilen okuma yoluyla rivayettir. Burada ogrenci, ya bir kitabdan ve 
ya ezberinden hocasma bir hadisi okur. Hoca da ya ezberden veya ontin
deki kita:bdan o hadisi takib eder. Boylece hadis metni kar§Ila§tlnlml§ 
olur. Bu usule arz ad1 da verilir. Eger ogrenci kendisi okumaml§Sa bir 
ba§ka arkada§1 'hocasma okumu§ ve hocas1 da onu tashih etmi§se bu
rada okunan hadisleri hocamn ezbere bilmesi veya oniindeki muteber 
bir niisha ile kar§Ila§tlrmasi gerekir. Ne var ki hadis bilginleri kitab
dan okumaYl her zaman ic;in ezberden okumaya tercih etmi§lerdir. Kt
raet _yoluyla nakledilen rivayetlerde §eyhe ok.undu, o dinliyordtt, ben 

de aym §ekllde dinliyordum anlamma (~l~.lS't.;l_,t-"':!_,..,,~~i..J 
ifadesi kaydedilir. Eger okuyan bir ba§kast da nakleden ogrenci ise, bu 



- ----~--~ .. 

XVIII iBN KESlR 

takdirde yukardaki ifade kullamhr. ~ayet kendisi okumu:jsa, ben ~ey

he okudum, o dinliyordu anlarmna (~~J ~~~ui._..,.i) ifadesi kul

lam.hr. Aynca ~eyh bize nakletti veya kendisine okunarak bize habet 
verdi gibi ifadeler de okuma yoluyla rivayetin tipik cumleleridir. i§itme 
yoluyla rivayeti, okuma yoluyla rivayetten tistun sayanlar bulundugu 
gibi, okuma yolunu i§itme yoluna tercih edenler de vard1r. 

3 - Daha a§ag1 derecede bir rivayet yolu da icabet §eklidir ki bu
rada tistad; ogrencisine, kendisinden nakletme musaadesi yani icazet 
verir. Ogrencisine ustad bazan yalmzca bir kitabm hadislerini rivayet 
i~in icazet verir, bazan da kendisinden nakledilen butun rivayetleri ak
tarmak i~in icazet verir. Her iki icazet de hadis bilginlerince uygun go
.rtilmti§ttir. icazet, sozle veya yaz1h olarak verilebilir. 

4 - Bir diger rivayet yolu da elden ele verme ( 4l.JI.:.JI ) §ekli-

dir. Burada ustad, ogrencisine bir hadis metnini verir ve bunu rivayet 
etmesine musaade eder. Elden ele verme yoluyla naklin de pek ~ok §e
killeri vardlr. 

5 - Ya"zma yoluyla rivayet. Bu takdirde ustad, kendisinin na~let
tigi baz1 rivayetleri yazar veya ba:jkasma yazdmr. Sonra bunu bir ba§
ka §ahsa vererek bunu bir . §ahsa iletmesini bildirir ki i§te buna da 
yazma yoluyla rivayet adl verilir. Bu tur rivayette hadisin ba~irta yal-

. mz bize soyledi veya haber verdi, §eklinde degil de, ayr1ca yazmak Sli

retiyle haber verdi veya soyledi denerek ((yazma suretiyle» kaydm1 ek
lemek icab eder. 

6 - Bildirmek yoluyla rivayet. Ustact ogrencisine bir kitabm veya 
hadisin kendi rivayeti veya kendisinin bunu rivayet etmi§ oldugup.u ha
ber verir. Ancak ogrencisine bunu rivayet edip etmemesi konusunda 
bir beige vermez. Bu tur rivayetlere ' i'lam ad1 verilir. Bu §ekilde hadis 
rivayet edilirken i'lam yoluyla elde edildiginin bildirilmesi icab eder. 

7 - Vasiyyet yoluyla rivayet, · Vefat etmek uzere bulunan bir us;. 
tadm hadisleri bir ba§ka §ahsa verip bunlan kendisinin rivayet ettigini 
soylemesidir. Bu tur rivayetlerde rivayeti nakleden §ahsm vasiyyet yo
luyla bunu elde ettigini soylemesi gerekir. 

8 - Bulma yoluyla rivayet. Ustadm kendi el yaz1s1 veya emz:ede
rek yazdtrmi§ oldugu hadisleri bulup nakletme tarzma da bulma yo
luyla rivayet adl verilir. Bu tur nakleqilen hadislerde diger hadis riva
yetlerinde kullamlan; bize haber verdi, soyledi veya i§ittim ki gibi 
ifadeler kullamlmaytp falancamn el yaz1s1yla buldum ki, yahut falan
cam.n oldugunu kuvvetle zannettigim bir yaztda buldum ki gibi ifade
leP eklenir. Gortildugu gibi hadislerin rivay~tinde islam bilginleri bu ko-
nuda a'zami titizligi gostermi§lerdir. ' 
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Hadis rivayetlerinin yerald1g1 kitaplar da muhtevalarma gore de
gi§ik isimlerle zikredilir : 

1 - Cami'ler. Akaid, ahkam, tefsir, tarih, §email, fiten, menakib 
gibi biitiin konulan ihtiva eden eserlere Cami' ad1 verilir. imam Bu
hari ve Miislim'in cami'leri bunun en giizel i:irnekleridir. 

2 ~ Miisnedler. Bunlan yazan miiellifler hadis, senedindeki sa-
. habeyi alfrubetik s1rayla veya bir ba§ka tertible ahp, ondan n~klen ge
len biitiin rivayetleri kan§Ik olarak yazar ve diger sahabeye gec;erler. 
Bilhassa Ubeydullah ibn Musa (61. 213), Humeydi (ol. 219), Miisedded 
(ol. 228), ishak ibn Rahuye (ol. 237), Osman ibn Ebu ~eybe (61. 239), 
Ahmed ibn Hanbel (61. 241), Ya'kub ibn ~eybe -(61. 262), Bakiyy ibn 
Mahled (61. 276) . gibi zevatm miisnedleri pek me§hurdur .. 

3 - Mu'cemler. isimleri alfabetik s1raya gore dizilmi§ ve. kendi
lerine ula§an rivayetleri toplami§ olan eserlerdir. T~berani'nin el-Mu" 
cern el-Kebir, el.Mu'cem el-Sagir ve el-Mu'cem el-Evsat isimli eseri me§
hurdur. 

4 - Miistedrek'ler. Bir muhaddisin §artlanna -uygun oldugu halde 
kitabma almadlg1 hadisleri toplayan eserlerdir. Nitekim Ebu Abdullah 
el-Nisaburi ve Hakim'in el-Miistedrek isimli eserleri me§hurdur. · 

5- Ciiz'ler. Bir ki§iden nakledilen hadisleri yahut belli bir konu
daki hadisleri veya belirli say1daki hadisleri toplayan eserlerdir. imam 
Nevevi'nin el-Erbain isimli eseri bunun en tipik numunelerindendir. 

6 · - Miistahrecler. Ravi herhangi bir hadis kitabmm hadislerini 
o kitabdaki senedleriyle degil de kendine Ula§an ba§ka yol ve sened
lerle rivayet ediyor ve sonunda o miiellifin kitab1yla birle§iyorsa 'buna 
miistahrec adl verilir. E·bu A vane'nin Muslim uzerine miistahreci me§
hurdur. 

7 - Etrar Kitaplan. Burada bir hadisin ba§mdan bir taraf1 ah
myor, sonra bu metnin -c;e§itli kaynaklardaki senedleri s1ralamy9rsa, 
buna Etraf kitaplan ad1 verilir. Muhammed ibn Tahir el-Makdisi'nin 
Etraf'iil-Kiitiib'is-Sitte isimli eseri me§hurdur. 

8 - ilel Kitaplan : Hadis ilminin en ince ve en zor yam olan se
ned veya metinde hadisin s1hhatiyle ilgili, fakat mutehass1slardan ba§
kasmm g6zune c;arpmayacak kadar gizli bulunan · eksiklikleri inceleyen 
kitaplarchr. Ahmed ibn Hanbel'in Kitab el-ilel isim}i eseri bunun tipik 
bir ornegidir. 

9 - Ahkam Kitaplan. ibadet ve muamelelere dair hadisleri ihti
va eden kitaplard1r. Bu konuda pek c;ok eserler yazllmi§tlr. ibn Hacer 
el-Askalani'nin Biilug el-Meram fi-Edillet'il-Ahkam isimli eseri bunun 
en i:inemli numunesidir. 

10 - Sahih Hadisler Kit~bl . S1rf sahih hadisleri toplama gaye
siyle yaz~lmi§ olan eserlerdir. Bunun en bariz i:irnegi S1hah veya Kutub-1 



XX iBN KESIR 

Sitte denilen 6 kitabchr. Bu kitaplar arasmda Buhari ve Muslim'in Ca
mi'leri ile Ebu Davud, Tirmizi, Nesei ve ibn Mace'nin Siinen'leri yeral
maktadir. Aynca Darimi'nin Miisned'i ile imam Malik'in Muvatta'1 
ve Ah:rp.ed ibn Hanbel'in Miisned'i de ilave edilmi§tir. islam hadis bil
ginleri, hadisleri ihtiva eden kitaplan da ~e§itli boliimlere ayirmi§lar
dit. Birinci derecede Buhari ve Miislim'in Sahih'leri ile imam Malik' 
in Muvatta'mm yer ald1g1 miitevatir, me§hur, sahih ve hasen hadis 
nevilerini ihtiva eden kitaplar bulunma:ktad1r. ikinci derecede ise birinci
dekilerin seviyesine ula§amami§ olup baz1 §artlar dahilinde hadisleri der
lemi§ olan ve §artlarma titizlikle riayet etmi§" olan muelliflerin eserleri 
yerallr. ikinci derecede kitaplar arasmda Tirmizi'nin Cami'i, .Ebu Da
vud'un Siinen'i, Ahmed ibn Hanbel'in Miisned'i, Nesei'nin Siinen'i yer
allr. U«;iincii derece kitaplar arasmda Abdiirrezzak'm el-Miisned'i, Ebu 
~eybe'nin el-Miisned'i, Tayalisi ve Abd ibn Humeyd'in Miisned'leri, 
Beyhaki, Taberani ve Tahavi'nin eserleri yerallr. Bunlann i«;eri..~inde 

sahih hadislerin yams1ra zay1f hadisler bulundugu gibi raviler arasm-. ) 

da da me~hul §ahlslar bulundugu kabul edilir. Dordiincii derecede ha-
_disler arasmda ibn Merduyeh, ibn ~ahin ve Ebu ~eyh'in kitaplan yer
allr. 

Hadis bilginleri de islam miiellifleri tarafmdan titiz hic;imde tas
nife tabi tutulmU§lardir. Bir kimsenin rivayet ettigi hadisin kabul edi
lebilmesi i~in baz1 ozellikler ta~1mas1 gerekir. islam bilginlerinin ittifakla 
kabul ettigine gore; hadis rivayet eden ki§inin miisluman, ergenlik c;a
gma ula§ml§, akli ba§mda, giinah ve edeb dl§l hareketlerden uzak ol
masl gerekir. Buna hadis dilinde <<adilet, deyimi kullamllr. Ote yan
dan hadis rivayet eden ki§inin dikkatli ve uyamk olmas1, eger ezberden 
rivayet ediyorsa iyi ezberlemi§ olmas1, yaz11I bir vesikadan nakil yapl
yorsa yazd1gm1 iyi saklam1§ olmas1, hadisi anlam bak1mmdan rivayet
ediyorsa metnin anlamml degi§tiren inceliklere a§ina bulunmasl §art-

' tlr. Buna da hadis dilinde <<Zabt, Hkesi ad1 verilk (1) 

· Hadis ravileri durumlarma gore §U isimleri allrlar : Muhaddis : Se
nedleri, illetleri, ki§ilerin isimlerini, ali ve nazil isnadl bilen, kuvvetli 
metin bilgisine sahip olan kimsedir. Baz1lan da muhaddisi; yirmibin 
hadisi sened ve metinleriyle cerh ve ta'dil bak1mlanndan bilen diye ta
rif etmi§lerse de bu pek ge«rerli degildir. Muhaddis iinvnamm hak eden
ler arasmda ibn Racer el-Heytemi, Muhammed MurtaZa. en-Nevevi, 
· Abdurrauf el-Menavi gibi ki§iler bulunmaktad1r. 

Haftz : E21berleyen ve h1fzeden anlamma gelen bu kelimenin hadis 
terminolojisindeki anlam1, kendi iistadlanm ve onlann da ustadlanm 
tabaka tabaka bilen ve her tabakada bildikloci bilmediklerinden <:!Ok olan 

(1) Siiytiti . Tedrib el-Rii.vi , l!YT. 
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tarif · edilmi§tir. Hat1zlann ezbere bildikleri hadislerin say1smui 130.000 
le 750.000 · arasmda bulundugu rivayet edilir. ibn Ebu ~eybe, Darimi, 
ibn Ebu Hatim, ibn Asakir hat1z olarak kabul edilmi§lerdir. 

Hakim: Metin ve sened, cerh ve ta'dil ve diger hususlanyla bir
Ukte rivayet edilen biitiin hadisleri bilen kimseye «Hakim>> denir. Bu 
dereceye ula§ml§ olarilara <<hadiste mii'minlerin emiri» iinvam veril
mi§tir. Nitekim . Kiitiib-i Sitte miiellifleri ile Hakim el-Nisaburi, Ebu 
Ca'fer Muhammed ibn Cerir el-Taberi, Taberani gibi zevat hakim ola
rak kabul edilmi§lerdir. Malik ibn Enes, Ahmed im Hanbel, Buhari, 
Darakutni, ibn Hacer el-Askalani ve Suyuti de hadiste mii'minlerin 
emiri iinvamm kazanmi§ olan zevat arasmda bulunur. 

Huccet : Ezberleme bilgi ve saglamllkta herkesin delil ve dayanak 
olarak kabul ettigi dereceye ula§ml§ olan bilgindir. · 

Hadis rivayetinde ~ok titiz davranml§ olan islam miiellifleri hadis 
ravilerini §ahsi karekter yoniinden de ~ok titiz bi~imde kritik etmi§
lerdir. Boylece «Hakd-i Ricab ilmini kurmu§lardir. Buna gore miitehas
sis bir hadis bilgininin giinahkarhk, yalanc1hk ve benzeri baz1 neden
lerle bir ravinin rivayetini reddetmesine cerh, bir ravinin rivaye.tinin 
kabul olunacak §ekilde vas1flandmlarak boyle oldugunu 1zhar etmesi
ne de ta'dil deyimini kullanmi§lardir. Ravileri ele§tirebilecek ki&ilerin 
de baz1 ozel nitelikleri bulunmas1 gerekir. Sozgelimi bunlarm rivayet 
edilen haberleri, ge~mi§ ravileri ve rivayet yollanm, ravilerin amac;la
nm, varsa onlan onem vermeyip yamlmak gibi sonuc;lara sevkeden hu
suslan bilmeleri gerekir. Aynca ravinin nerede ve ne zaman dogdugu
nu, dindarhgm1, emniyet duygusunu, ak1l, ahlak ve dikkat derecesini 
bilmesi gerekir. Ravinin kimleri iistad edindigini ve iistadlarmdan ba§
ka kimlerden hadis ald1gm1 bilip kar§Ila§tlrmasi icabeder. Aksi takdir
de bu ozelliklere sahip olmayan ki§ilerin ravilerin hakkmdaki cerh ve 
ta'dilleri muteber say1lmaz. Aynca hadis usulii kitaplarmda cerh ve 
ta'dil kaidele. i detayh olarak a~Iklanmi§tlr. Ravilerde goriilebilecek ve 
onun manevi degerini dii§iiren ve rivayetini zay1flatan sebeplere ccme
tain)) ad1 verilir. Ravinin tenkid edildigi noktalardan be§i adalet ve be§i 
de zabt niteligiyle ilgilidir. Adaletle ilgili olan eksiklik noktalan §Un
lardir: 

1 - Ravi'nin yalan soylemesi. Buradaki yalandan maksad Hz. 
Peygamberin soylemedigi bir sozii ona soyledi diyerek izate etmesidir. 
Bu tiir rivayetlere· mevzu veya uydurma rivayet denilir. 

2 - Ra vinin yalanc1hkla itham edilmi§ olmas1. Ra vinin kendisi 
hadis uydurmu§ olmay1p hadis di§mdaki konularda yalan soylemi§ ol
dugunun tesbit edilmesi neticesinde ah§kanhg1 dolaYisiyla hadis konu
sunda da yalan soyleyebilecegi ihtimali varsayllarak rivayetinin kabul 
edilmemesidir. Bu tip kimselerin rivayet ettikleri hadislere «metrukn 
veya «matruh)) ad1 verilir. 



XXII iBN KESiR 

3 Dikk9.tsizlik. Dikkat isteyen hadis gibi onemli bir konuda 
s1ks1k dikkatsizlik gosteren ravinin rivayeti makbul say1Imaz. 

4- Fas1khk. islamm yap1lmamasm1 emrettigi veya yap1lmasm1 
yasaklad1g1 §eyleri yapan kimselerin rivayetleri de makbul say1lmaz. 

5 - <;ok yamlmak. Bir ravinin yamlmas1 . ~ok ise rivayet ettigi 
hadis de muteber degildir. Bu son u~ eksiklik bulunan hadis, «miinker1> 
adm1 ahr. 

6- Vehm: isnadda, metinde veya cerh ve ta'dil konusunda dogru 
zannederek baz1 hatalarda bulunmakt1r. Bu tiir hatalan ta§Iyan ha
dislere «Muallel» lladis ad1 verilir: 

7 - S1ka ravilerin rivayetinden ayn ve onlarmkine aykln rivayet 
etmek: Zay1f bir ravinin giivenilir bir raviye veya giivenilir bir ravi
nin kendisinden daha giivenilir olan bir raviye aykm hadis rivayet 
etmesidir. Bu tiir hadislere «miinker», i<miidrec», «maklub», «muz
tarib», «musahhaf» ve «muharref» hadis ad1 verilir. 

8 -- Ravinin bilgisizligi: Ravinin ya kendisinin, ya da cerh ve 
ta'dil bak1mmdan halinin bilinmemesidir. Bunun nedeni de ravinin 
ad1, kiinyesi, lakab1 ve meslegi ya birden fazla olabilir veya ondan bir 
tek ki§i rivayet etmi§ olur ki bu tiir raviye «mukill» yani kendisinden 
az rivayet edilen kimse denir. 

9- Ravinin bid'atl: Bid'at, dinde olmayan bir §eyi dindenmi§ gibi 
kabul etmek ve yapmaktlr. Bid'at S8ihiplerinin rivayeti kabul edilmez. 

10- Ravinin haf1zas1mn bozuklugu: Ravi haf1zasmm bozuklugu 
nedeniyle hata ve dikkatsizlik gostermez, ancak s1ks1k yamhr veya 
unutur. Devamh olarak aym duruma dii§en ravilerin naklettikleri ·ri
vayete ''§azz» rivayet ad1 verilir. Ravilerde bulunan eksikliklerden ya
lan, ravinin yalanclhkla itham edilmesi, ravinin faslk olmasl, ravinin 
m~hUl olmas1 . ve ra vinin bid'atc;1 olmas1 «adalet» le ilgili noksanhklar· 
d1r. Hep dikkatsizlik, hep yanllma, s1ka ravilere aykm: rivayet, vehim ve 
haf1za bozuklugu ise «zabit»la ilgili eksikliklerdir. · 

§imdiye kadar hadislerin senedleriyle ve rivayetle alakall temel il
keleri zikrettik. Bundan sonra hadisin metniyle ilgili temel ilkeleri zik
retmeye c;all§acagiz. 

5 - Hadis Ce§itleri : 

a) Sahih Hadis: Adalet ve zabt niteliklerine sahip kimselerin bir
birlerinden nakilleriyle meydana gelen, kesiksiz senedle rivayet edilen 
§az veya illetli olmaktan uzak bulunan hadislere sahih hadis adl ve
rilir. Sahih hadis kendiliginden veya ba§ka nedenlerle sahih olabilir. 
Sahih hadisler onlan rivayet eden ravilere ve kitablarda kaydeden 
j{imselerin kuvvetine g6re yedi dereceye aynlmi§br : 
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1 --- Buhari ve Milslim'in kitaplarmda derledikleri sahih hadisler. 

Her iki kitapta yer alan hadislere ( ~ ~ ) miittefekun aleyh de-
nir. 

2 - Yalmz Buhari'nin kitabmda rivayet· ettigi hadisle1 
3 - Yalmz Miislim'in rivayet ettigi hadisler. 
4 - Her ikisinin de Sahih'leiinde bulunmamakla beraber ongor..: 

diikleri §artlara uygun olan hadisler. ' 
5 - Buhari'nirl sahih'inde bulum:ru{di~ halde onun ongordiigii 

§artlara haiz . olan hadisler. 
6 - Miislim'in kitabmda bulunmadigi halde onun ongordiigii §art

lara haiz olan hadisler. 
7 - Buhari ve Miislim'in §artlarma uymamakla beraber diger ha.

dis bilginlerince Sahih say1lan hadisler. Buhari'nin kitabmda merft} 
hadislerin say1s1 tekrars1z olarak ikibinbe§yiizoniic; civarmdad1r. Miis
lim'in kitabmda ise tekrarsiz dortbin civarmda sahih hadis bulunmak
tadir. Ahmed ibn Hanbel ise Miisned'ini yediyiizellibin hadisten sec;erek 
derledigini bildirmektedir ve otuziic;bin civannda hadis bulunmaktad1r. 
Kiitiib-ii Sitte'nin yams1ra Ahmed ibn Hanbel'in Miisned'inde, Hakim' 
in Miistedrek'inde, Beyhaki'nin Siinen'inde, Darimi'nin Siinen'inde, 
Taberani'nin Mu'cem'lerinde sahih hadisler derlenmi§tir. 

Sahih hadislerin bir k1sm1 da miitevatir hadis adm1 ahr. Miiteva
vatir Hadis: Yalan 80ylemek iizere sozle§meleri aklm kabul etrpeyece
gi kadar c;ok say1da ·bir toplulugun gorere:K veya i§iterek naklettikleri 
haber Ve hadislerdir. ~ayet peygamberin agzmdan <;Ikan sozler kelime
Si kelimesine aktanl:im§Sa, buna lafzen mtitevatir hadis, §ayet mana 
veya olay yakla§Ik olarak nakledilmi§se buRa da ma'nen miitevatir 
hadis ad1 verilir. 

b) Hasen Hadis: Giizel demek olan hasen kelimesi, hadis termi· 
nolojisinde §U §ekilde tarif edilmi§tir : Senedinde · ehliyeti gerc;ekle§.me
mi§ ve sakh bir ki§i bulunan, ancak ravisi yamlan, gafil ve fas1k biri 
o1mayan, aynca hadisin metni aynen veya benzer §ekilde ba§ka yol
lardan rivayet edilmi§ olarak bilinen hadistir. (1) Hasen hadist.e ravi 
dogruluk ve emanet bak1mmdari §Ohret bulmu§ olmakla beraber, zabt 
niteligindeki eksikliklerden dolaYI sahih derecesine ula§amami§ olan 
hadistir. Tirmizi'nin Cami'i, Ebu Davud'un Siinen'i, Darekutni'nin Sii· 
nen'i hasen hadislerin bulundugu ba§hca kaynaklardir. Baaan kaynak
larda sahih kar§1hg1 ((ceyyidn ve ((kavi» terimleri de kullamlmi§tir. 

c) Zaylf Hadis: Sahih veya hasen olma §artlm ta§1mayan hadis
lerdir. ZaYif hadisin pekc;ok c;e§idi vard1r. Zayif hadis; senedinde atla
ma bulundugundan dolaYI · zaYif olabilecegi _gibi, ravilerin kusurlu ol-

(1) Siiyutl. Tedrib el-Ravi. 89. 
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1 --- Buhari ve Milslim'in kitaplarmda derledikleri sahih hadisler. 
Her iki kitapta yer alan hadislere ( ~ ~ ) miittefekun aleyh de-
nir. 

2 - Yalmz Buhari'nin kitabmda rivayet· ettigi hadisler 
3 - Yalmz Muslim'in rivayet ettigi hadisler. 
4 - Her ikisinin de Sahih'leiinde bulunmamakla beraber ongor..: 

diikleri §artlara uygun olan hadisler. · 
5 - Buhari'nirl sahih'inde bulun~d1g1 halde onun ongordiigu 

§artlara haiz . olan hadisler. 
6- Muslim'in kitabmda bulunmadigi halde onun ongordugii §art

lara haiz olan hadisler. 
7 - Buhari ve Muslim'in §artlarma uymamakla beraber diger ha.-

.. dis bilginlerince Sahih sayllan hadisler. Buhari'nin kitabmda merffr 
hadislerin say1s1 tekrars1z olarak ikibinbe§y'iizonuc; civanndad1r. Mus
lim'in kitabmda ise tekrars1z dortbin civarmda sahih hadis bulunmak
tadrr. Ahmed ibn Hanbel ise Miisned'ini yediy'iizellibin hadisten sec;erek 
derledigini bildirmektedir ve otuzuc;bin civannda hadis bulunmaktadir. 
Kiitiib-ii Sitte'nin yams1ra Ahmed ibn Hanbel'in Miisned'inde, Hakim' 
in Mustedrek.'inde, Beyhaki'nin Sunen'inde, Darimi'nin Siinen'inde, 
Taberani'nin Mu'cem'lerinde sahih hadisler derlenmi§tir. 

Sahih hadislerin bir k1sm1 da mutevatir hadis adm1 ahr. Muteva
vatir Hadis : Yalan 80ylemek uzere sozle§meleri aklm kabul etrpeyece
gi kadar c;o~ say1da bir toplulugun gorere:K veya i§iterek naklettikleri 
haber ve hadislerdir. f}ayet peygamberin agzmdan <;Ikan sozler kelime
Si kelimesine aktanlinl§Sa, bUna lafzen mutevatir hadis, §ayet mana 
veya olay yakla§Ik olarak nakledilmi§se buna da ma'nen mutevatir 
hadis ad1 verilir. 

b) Hasen Hadis: Guzel demek olan hasen kelimesi, hadis termi· 
nolojisinde §U §ekilde tarif edilmi§tir : Senedinde · ehliyeti gerc;ekle§.me
mi§ -ve sakh bir ki§i 'bulunan, ancak ravisi yamlan, gafil ve fas1k biri 
oJmayan, aynca hadisin metni aynen veya benzer §ekilde ba§ka yol
lardan rivayet edilmi§ olarak bilinen hadistir. (1) Hasen hadist.e ravi 
dogruluk ve emanet bakimmdan· §Ohret bulmu§ olmakla beraber, zabt 
niteHgindeki eksikliklerden dolaYI sahih derecesine ula§amann§ olan 
hadistir. Tirmizi'nin Cami'i, Ebu Davud'un Siinen'i, Darekutni'nin Sii
nen'i hasen hadislerin bulundugu ba§llca kaynaklardir. Baaan kaynak
larda sahih kar§Iligi ((Ceyyid)) ve cckavi» terimleri de kullamlmi§tir. 

· c) Zaylf Hadis: Sahih veya hasen olma §artim ta§Imayan hadis
lerdir. ZaYif hadisin pekc;ok c;e§idi vard1r. Zay1f hadis; senedinde atla
ma bulundugundan dolay1 · zaYif olabilecegi _gibi, ravilerin kusurlu ol-

(I) SiiyUti . Tedrib el-Ravi. 89. 



~--- - ...... ------ _,:--
- • • 4 

XXIV IBN KESIR 
----~------~- -----------------

mas1 nedeniyle de zay1f olabilir. Ba§llca zay1f hadis tiirleri §unlardir : 
1 - Mu'dal Hadis: Senedi~in herhangi bir yerinde pe§ipe§ine iki 

veya daha c;ok ravi dii§en hadistir. Bu hadiste pe§ipe§ien iki ravinin is
mi soylenmez ve atlamr. 

2 - Munkati' Hadis : Senedinde bir k1§inin hie; ad1 gec;~eyen ve
ya kapall bir §ekilde gec;en hadistir. 

3 - Miidelles Hadis : Satlcmm allc1dan satacag1 §eyin ~usurunu 
gizlemesi anlamma gelen tedlis kelimesinden almmi§ olan miictefies 
teriminin hadis lStllahmda manas1 §6yledir: Senede dair bir raviyi, ha
dis miitehassiSlarmdan ba§kasmm anlayamiyacagi §ekilde ve orada o 
ravi olmaks1zm hadisin duyulmu§ oldugunu · zannettirecek bic;imde at
lamak ve hadisi boylece rivayet etmektir. Tedlis yani ayb1 gizleme,. 
isnadda ola.bilir, iistadda olabilir, sika olan iistadlarm arasmda denge 
kurmak bak1mmdan ola;bilir. 

4- Mlirsel Hadis: Tabiinin dogrudan dogruya Hz. Peygamberden: 
«§6yle dedi», «§6yle yaptl», «kabul etti» §eklinde rivayet etmi§ oldugu 
hadislerdir. 

5 - Metriik Hadis: Hic;bir sika ravinin rivayetiyle ilgili olmaksi
zm yalancillk, c;ok yamlma1 fas1kllk ve gaflet gibi kusurlardan birini 
ta§Iyan kimsenin tek ba§ma rivayet ettigi hadistir. 

6 - Miinker Hadis: iki zay1f raviden, daha zay1f olamn digerine 
muhalif olandan rivayet ettigi hadistir. Baz1 hadis bilginleri miinker 
hadisle §az hadisi aym sayarlar. 

7 - Muallel Hadis : DI§ goriinii§ii bak1mmdan metin ve senedi sa
hih olup sadece hadis ilminde derin bilgi sahibi olanlann farkedebile
cekleri ve hadisin Sifatlyla ilgili gizli bir kusuru bulunan hadise mual
lel hadis ad1 verilir. Bazan buna ma'lul hadis de denir. 

8 - Miidrec Hadis: Senedde veya metinde ravilerden biri tarafm
dan sonraki ravinin Hz. Peygambere veya hadisin ilk kaynagma aid ol
dugunu sanacag1 bir ilavenin _yapiliDI§ oldugu hadistir. Hiikiim ve de
rece bak1mmnan miidrec hadis degi§ik §ekilde degerlendirilmeye tabi 
tutulmu§tur. 

9 - Makliib Hadis : Metinde veya senedde c;evirme ve degi§tirme 
once gelen kelime ve ciimlelerle sonra gelenlerin yer degi§tirmesi bu
lunan hadistir. 

10 - Muztarib Hadis: Bir hadisin metin veya senect1 c;e§itli §e
killerde . rivayet edilir ve bunlardan birini digerine tercih etmek miim
kun olmazsa buna muztarib hadis ad1 verilir. ~ayet birini digerine ter 
cih etmek miimkiin olursa tercih edilen hadise ((mahfiizn veya ((ma' 
riifn, terkedilen hadise de cc§azn veya ccmiinken, ad1 verilir. 

11 ,_ §azz Hadis: Makbul olan bir ravinin kendisinden daha mak
bul olan bir raviye aykm olarak rivayet ettigi hadistir. 
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Aynca hadisler sahib, hasen ve zay1f hadis olmak bak1mmdan de 

gi§ik §ekillerde tasnif edilmi§lerdir. 
12 ____,. Miisned Hadis: Hz. Peygambere varincaya kadar senedinde 

hi~bir atlama bulunmayan hadistir. Bu tarife gore miisnedle, merfu 
hadis aym manaya gelir. 

13 - Muttasll Hadis: ilk kaynagma vanncaya kadar- senedinde 
hie;:_ atlama bulunmayan hadistir. Bu-da ilk kaynagma gore merfu, mev
ku1 ve maktu' terimiyle e§ anlamlld1r. Buna bazan da <<mevsuh> hadis 
denir. 

14 - Merfu Hadis : Senedinde atlama olsun olmasm, dogrudan 
dogruya Hz. Peygambere nisbet edilen ve ona aid olarak nakledilen 
hadistir. 

15 - Mevkuf Hadis: Hz. Peygamberin ashabmdan nakledilen, on
iara aid soz, i§ ve takrirlerdir. 

16 - Maktu' Hadis: Ta>biine aid olmak iizere nakledilen sozler vr 
.i§lerdir. 

17 - Mu'an'an Hadis : Senedindeki isimlerden once ( ;r .1 keli

mesi kullamlan rivayetlerin nakledildigi hadistir. 
18 - Mii'en'en Hadis : Senedinde isimlerden once ( ~I ) veya 

~ ~T ) bulunan hadistir. 

lv -- Muallak Hadis : Senedinin ·ba§ tarafmdan birbiri pe§is1ra bir
kar; ravi veya tek raviyi atlayarak onlann iist tarafmdan kalan ravi
den kesinlik ifade eden siga ile nakledilen hadistir. Kesinlik ifade eden 

siga dedi ( Jli ) yapt1, ( J..i ) emretti, ( .,.,..1 ) rivayet etti ( !.S.J.J ) 

gibi kesinlik ifade eden kelimelerdir. 
20 - Ferd Hadis : Sahabeden yalmz bir tabiin'in rivayet ettigi ha

distir. 
21- Garib Hadis: Yalmz bir senede gore ferd olan hadistir ki buna 

nisbi ferd de denilir. 
22 - Aziz Hadis: Tabiin'in muhaddislerinden en az iki ravinin 

rivayet ettigi hadistir. 
23 - Me§hur Hadis : Tevatiir derecesine varmayan ve her nesilde 

ravisi ikiden a§agiya dii§meyen hadistir. 
24 - Miistefiz Hadis : Baz~larma gore me§hO.r hadise miistefiz ad1 

verilmi§tir. Bu iki terim e§ anlamhd1r. Baz1lan ise miistefiz hadisi §Oyle 
tarif ederler: Ravisi ii~ten a§ag1ya dii§meyen me§hO.r hadistir. 

25 - Miiselsel Hadis: Ravilerin aym sozii ve aym hareketi veya 
her ikisini birden kullanarak rivayet edegeldikleri hadistir. (1) 

(1) Emir San'ani , Tavzih el-Efkar, I, 214. 
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26 - Muharref veya Musahhaf Hadis : As1l metne gore bir hadisin 
l1arekesi degi§tirilerek yapllan hatah rivayete muharref rivayet denilir. 
Hata, nokta veya harfte olursa buna da musahhaf ad1 verilir. 

27 - Mevzii Hadis : Bir kimsenin uydurup iftira ederek Hz. Pey
gambere nisbet ettigi ve onun sozii gi:bi naklettigi mevzu ve .uydurma 
sozlerdir. Uydurma hadis konusu islam diinyasmda iizerinde ~ok du
rulmu§ ve . bu konuda hadis kitaplarul:da ozel ilkeler tesbit edildigi gibi 
ba§hca mevzu hadisleri ihtiva eden «Mevzuat» isimli eseder de ka
leme almml§tlr. Genellikle sureler ile ilgili hadisler, akllla alakah ha
disler, haftamn giinleriyle ilgili ve nafile namazlara dair hadisler, 
Receb ve f}a'ban aylan gibi A§ura giiniiniin faziletine dair hadisler, 
kutublar, gavslar, nakibler, necibler ve evtad gibi gaybda ya§ad1g1 var
sayllanlar hakkmda nakledilen hadislerin, Mehdi ile ilgili hadislerin, 
gelecekte olacak hadiselerle ilgili hadislerin bir <;ogu me·vzu'dur. ~e

hirler ve karbilelerle ilgili hadisleri, hayvan, dan, karpuz ve baz1 <;i~ek-

. lerle ilgili hadislerin bir <;ogu mevzu'dur. (1) Sahih olmayan hadislerin 
hiikmii konusunda mezhepler arasmda degi§ik gorii§ler vard1r. imam 
Buhari ve Kad1 Ebu Bekr ibn Arabi'ye gore; haram ve helal konularm
da hasen hadisler kaynak olmu§tur. Cumhur adi verilen islam bilgin
lerine gore ise; hasen hadis tlpk1 sahih hadis gibidir. Zay1f hadislerle 
amel edip edilmemesi konusunda ise · ii~ farkh gorii§ vard1r : 

• 1 - Kayitsiz §artsiz zay1f olan hadisle amel edilmez. Zay1f hadis 
helal ve haram gibi hiikiim konulannda esas almmaz. Bu gorii§ii Ebu 
Bekr ibn Arabi, Yahya ibn Main, Buhari ve Muslim kabul ederler. ibn 
Hazm da 'bu kanaattad1r. 

2 - Bazllarma gore; zay1f hadisler ile kaYitSIZ §artsiz amel edilir. 
imam Ahmed ibn Hanbel'iri ve Ebu Davud'un bu gorii§te oldugu soy
lenir. 

' · 3 - Helal ve haram gibi hiikiim getirmeyen, yerle§mi§ hiiltiimlerin 
fazilet veya cezalanm anlatan hadisler baz1 §artlarla zay1f da olsa ka
bul edilir. Ancak bu tiir zay1f hadislerin kabul edilmesi _i<;in hadis ve 
f1k1h bilginleri baz1 o~ §artlar ileri siirmii§lerdir. Buna gore hadisin 
zay1fhg1 ileri derecede olmamahd1r. Yani yalancilarm, yalanc1hkla it
ham edilmi§ olanlarm ve ~ok yamlml§ olduklan bilinen kimselerin nak
lettikleri zay1f hadisler asia kabul edilmez. Bu tiir zay1f. hadisler; sag
lam kaynak ve delillerle ortaya konmu§ bulunan hiikiim ve kaidenin 
i~inde yer almahd1r, yeni bir hiikiim ortaya . koymamahdir. Aynca bu 
hadislerle amel edilirken peygamberden sad1r oldugu kesinlikle kabul 
edilmeyip ihtiyatla davramlmahd1r. 

Hadis ilmi ba§hba§ma geni§ esaslara sahip ve kendisine has kri
tik teknigiyle incelenmi§ detayh ara§tlrmalann bulundugu onemli bir 

(1) Muhammed ibn Seyyid. Esna 'l-Metalib, 270, 275 ; SiiyOti, Tedrib. · 190. 
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ilim dahd1r. Bu konuda daha geni§ bilgi i~in §U eserlere bakllabilir : (M. 
Tayyib Oki~, BaZI Hadis Meseleleri iizerine Tedkikler, ist. 1959. Ba
banzade Ahmed Nairn, Sahih-i Buharl Muhtasan Tecrid-t Sarih Tercii
mesi, Mukaddime, I. cild, Ankara, 1976. Mahmud Es'ad, Usul-i Hadis, 
ist. 1316, Subhi Salih, Ulum el-Hadis ve Mustalahuhu, · Beyrut, 1965, 
Tiirk~e ~e·v. Ya§ar Kandemir, Ankara, 1973. Muhammed Ebu Zehv, el
HI:idis ve'l-Muhaddislin, Kahire, 1958. M. Ya§ar Kandemir, Mevzu Ha
disler, Ankara, 1975. Ali el-Kari, Mevzuat, ist. 1289. Muhammed Nas1rud
din Elbani, Silsilet'iil-Ehadis el-Maife ve'l-Mevzua, Beyrut, 1374. Lak
nevi, Ebu'l-Hasena.t .Muhammed Abd'iil-Hayy, el-Asar'iil-MerfUa fi'l-Ah
bar'il-Mevzua, Lekna, 1304. Siiyuti, el-Leali'il-Masnua fi'l-Ehadis'il-Mev
zua, 1, 2, Kahire, 1352. Hayreddin Karaman, Hadis Usulii, ist. 1965 . 
Mustafa el-Slbai, el-Siiime ve Mekanetiiha fi't-Te§ri'il-islami, :13eyrut, 
1978). 

6 - Kur'an-1 Kerim'in Anla§Ilmasi t~in Temel Prensipler : 

Boylece ibn Kesir Tefsirinde yer ·alan hadis Ist1lahlanyla ilgili te
mel bilgileri aktarm1§ bulunuyoruz. Bu arada dikkat edilmesi gereken 
tir husus da Kur'an-1 Kerlm'in ifade ve iislubundaki ozelliklerdir. Bu 
eserin 1. cildinde bu konuda detayh bilgiler verildi. Ancak okuyucu
larm tefsire ba§lamak iizere bulunduklan §U s1rada Kur'an'1 nas1l an
lamak gerektigi noktasinda da baz1 bilgiler vermek istiyoruz. 

Bilindigi gi!bi Kur'an-1 Kerlm s1radan bir kitab degildir. Ve ozel
likle bizim' ah§ageldigimiz tiirden eserlerde rastlad1g1m1z niteliklerin· 
hemen hemen hi~birisi Kur'an-1 Kerlm'de bulunmaz. Bu sebeple Kur' 
an'm tefsirini kendi ozellikleri i~erisinde anlamaya ~ah§mak ve buna 
gore degerlendirme yapmak gerekir. Tefsirler bfte ayetlerin muhtelif 
§ekillerdeki yorumlanm verirler. Ancak Kur'an~m biitiinltigiinti, onu bii
tiin halinde okuyunca anlamak miimkiindiir. Biiyiik kiiltiir degi§imine 
ugram1§ olan ve ozellikle teknigin ve maddenin hayatmm en biiyiik 
hakimi haline geldigi giiniimiiz insanlarmm Kur'an'a nasll yakla§ma
lan ve onu nas1l anlamaya ~ah§malan gerektigini de biiyiik bilgin 
Mevdudi'nin kaleminden · k1saca aktarahm. Bu konuda Mevdudi ozet
le §Oyle diyor : 

imdi, genellikle etiid ettigimiz kitablarda yer alan bilgilerin, dii
§iince ve i§aretlerin aym konu etrafmda doniip dola§tlgmi; te'lif edici 
bir iislubla ve ahenkli bir ifade ile anlatlldigmi gormekteyiz. Bu neden
ledir ki, Kur'a'n'1 iyi tammami§ olanlar; hayatlarmda onu ilk kez in
celemeye koyulduklarmda, ah§ageldikleri diger kitab tiirlerinden biriy
mi§ gibi davranmaktad1rlar. · Yani konulan belirli ve s1mrh bir kitab. 
Veya bu konunun boliimlere ve alt ba§hklara aynld1g1 bir kitab. Aym 
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§ekilde ara§tlnci, bu kitabm ettid ve sergileme bak1mmdan insanllk 
hayatmm her boltimtinti bag1msiz bir bi<;imde ele aldigmi ve her bahis.:. 
le ilgili htiktimleri ve _ prensibleri dtizenli bir s1ralama ile ortaya koy
cti'gunu zannedehilir. Ne var ki bu ara§tirmaci bu kitabi eline almaya 
ve sayfalanna goz gezdirmeye ba§laymca, birdenbire umdugundan ba§
ka bir §eyle kar§Ila§Ir. Daha once ah§madigi bir iislubla yiizytize ge
lir. <;tinkti burada itikadi problemler, ahlaki prensibler, §er'i htikiim
ler, davet ve nasihatler, ibret ve tenkidler, uyan, korkutma ve te§vik
ler, delil ve belgeler, tarihi klssalar ve Allah'm kainattaki ayetlerini 
gosteren i§aretler bulundugunu goriir. Btittin bunlarm, zaman zaman 
tekrarlanarak a<;tklandigmi, degi§ik iislublarla farkh bi<;imlerde ele 

· almarak yeniden soz konusu edildiklerini farked~r. Aynca o, bir ko
nuya yonelrni§ken bir de bakar ki; ikinci ve ti.,_Jncii dereceden mes' 
elelerin de i<;ine girrni§tir. Hatta bir konuya ba§lanrni§ken hemen ar-_ 
dmdan araya bir ba§ka konunun Siki§tlnlmasi gibi <;ok daha garib §ey
lerle kar§Ila§abilir. Hitrub tarzmm birdenbire gaibe yoneldigini ve bu 
kez de muhtelif istikametlere miiteveccih diyaloglarm ba§lad1g1m mti
§ahede edebilir. 

Konulann boliimlere aynlmasma, bahislerin alt ve yan ba§hklara 
taksim edilmesine gelinct.. ... Bu kitabta «tarih» tarti§rna konusu ya
pihyorsa «tarih yazarhgv> konusunda ge<;erli alan usluba uygun bir 
miinaka§a §ekli goriilmez. Bahis, felsefe etrafmda donecek olursa ve 
metafizik -konularla ilgili tarli§malara ge<;ilecekse, felsefe ve mantik 
meselelerinde rastlanan ka vram ve terimlerin kullamlmadigim go
riirler. insan ve evrendeki varhklar sozkonusu edildiginde de tabii bi
limlerdeki metoddan ayn bir §ekilde konu§ulur. Konu siyasi, sosyal. 
ekonomik ve medeni bahislere intikal edince sosyoloij ilminin takibet
tigi ara§tlrma ve inceleme usullerinden hic;birine rastlanmaz. _ Kanuni 
htiktimler, yasal prensibler anlatihrken hukukc;ularm ve yasa diizen-

• 
Ieyicilerinin bu alanda kullanageldikleri tislub ve kahplardan hic;biri-
nin bulunmadigi goriiliir. Getirilmek istenen ahlaki prensipler ve dav
ram§ diizgtinliigii ile ilgili hiiktimlerin bu konuda yazilan ve diizenle
nenlerden apayn bir bi<;imde bu kitabda sunulrnu§ oldugunu goriir
siiniiz. 

Ara§tinci bu ve benzeri yaz1 tislubunda ve ifade §eklinde ah§Ila
gelenin di§mda bir§eyle kar§Ila§mca, yorum bic;imlerinden tamamen 
farkh bir yontemle ytizyiize gelince deh§ete kap1lmaya ba§lar ve kendi 
kendine bu kitabm diizensiz, ahengi bozuk ba§I ile sonu arasmda ili§
ki bulunmayan c;eli§ki dolu bir kitab olduguriu zanneder. Bu kitabda 
ardarda dizilmi§ ifadelerle ve birbiriyle bagh boliimler halinde birtak1m 
,kmk dokiik konularm yer ald1g1 ve ba§tan sona kadar derme-c;atma 
hirtak1m bilgilerin serpi§tirildigini vehmeder. Bu kitaba inanmayan \C 
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bu kitabi etiid ederken §iiphe emarelerini yaymaktan ba§ka bir§ey dii
§Unmeyen ara§tmcllar onunla ilgili ~e§itli itiraz noktalanm say1p do~ 
kebilmek i~in bir yigm eksiklikler, diizensizlik ve ahenk noksanhklan 

· bulabilirler. Bu yolu benimseyenler ve bu konuda muhalif tutamak 
noktalan bulabilirler. Kimi zaman bu kitab1 incelerken onun maksadla~ 
nm gormezlikten gelirler. Kimi zaman da di§ goriinii§ii itibariyle ahenk
siz gibi goriinen say1s1z · konular bulmu§ olmanm (yalanct) mutlulu
gunu duyarlar. u~uncii olarak kendilerini zorlaytp bu kitabdaki ahenk 
§ekillerini meydana ~1karabilmek i~in ~1rp1mrken degi§ik sonu~lar elde 
ederler. Ve nihayet ooylece dagtmk ve derme ~atma dii§iincelere teslim 

. olurlar; ayetlerinden her birinin gene! ahen~ten farkh §ekil aldigml 
Joylerler. Neticede Aziz ve Hakim olan Allah'm muradma aykm ve uzak 
manalar bulup uydururlar. 

Herhangi bir kitab1 ilk olarak etiid edebilmek i~in bu i§i yapan ki
§inin her §eyden once o kitabm konusu hakkmda on bilgilere sahib ol
masi, kita:bdaki ana konularm maksad ve amacm1 daha onceden bil
mesi, iislub §ekillerinden haberdar bulunmas1 zorunludur. incelenen 
kitabm ozel ifade tarzm1, dil ve terminoloji inceliklerini ~ok iyi btl
mesi, o kitabdil.ki sozlerin ve metinlerin gerisinde sakll bulunan girift 
konulan ve degi§ik yakla§Imlan gozden uzak tutmamas1 icabeder. 

Genellikle etiid ettigimiz her kitabda i§aret etmi§ oldugumuz hu
suslann hepsini kolayh~la buluruz. Bu nedenle de o kitabda soylenmek 
istenen §eylerin derinligini anlamak ve a~tklanmak istenen meseleleri 
bulmak i~in hi~bir zorlukla kar§tla§maytz. Ama biz diger kitaplarda 
all§ageldigimiz bu §ekli Kur'an'da bulamayiz. Bu sebeple herhangi bi
rimiz Kur'an'1 all§ageldigimiz diger kitablar gibi incelemeye kalkarsak, 
kesinlikle onun konusunu, hedefini ve belli ba§ll mevzulanfn: ogrenme . 

. ye gii~ yetiremeyiz. Bu sebeple iislubunu yabanc1 goriir, ifade tarzan 
garib kar§Ilar ve pek ~ok konuda onun sozlerinin gerisinde sakll bulu
nan degi§ik hususiyetlere gozatma imkam kalmaz. 

Bunun sonunda o ki§i Allah'm kelammm oziine ula§maktan yok
sun kallr. Az veya ~ok Kur'an'm aydmllk dolu, degi§ik hikmet ve in
cilerinden faydalansa da onun ruhuna ula§amaz. Ve buna bagll olarak 
kmk dokiik hikmetlerinden bir par~a aj makla yetinmek zorunda ka
llr. Kitabm bilgisini derinligine kavray1p temellerine inmek yerine bir
ka~ c;i~ek demeti almakla yetinmek zorunlulugunu duyar. Hatta bazi
lan Kur'an'1 etiid ettikten sonra §iiphe ve . yamlg1ya · dii§erler. Bunun 
nedeni onu anlamak i~in gerekli olan temel kurallan daha once ogren
meksizin Kur'an okumaya ba§laml§ olmaland1r. Onlar ~e§itli konulan 

· Kur'an'm sayfalan arasmda serpi§tirilmi§ bulunan degi§ik bahisleri 
gormii§ler, ancak ayetlerinden pek ~ogunun anlamml kavrayamadlk
lan ic;in biiyiik bir boliimiinii de ilahi hikmet l§Igiyla panldayan cev-
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herler gibi uzaktan seyreder olmm~lard1r. Ortaya ~1kan §ey; ba§l ve 
sonuyla ibarede tutars1zhklarin bulundugu vehmidir. Ve ~ogu kez de 
onlarm Kur'an'ui anlat1m bi~imiyle ifade ve U.slubunu bllmemeleri 
kendllerini istenmeyen yorumlara yoneltmektedir. Kur'an'daki bir~ok 
ayetlerin nuzul sebeblerini bilmemekten dolayt meydana gelen yanh§ 
anlamalara· dti§erler. -

Kur'an ne ttirden bir kitabd1r? 
Kur'an'm ntizUI §ekli nas1ld1r?_ 
Terkibindeki s1r nedir? · 
Kur'an'da yer alan tartl§malarm uzerinde dontip dola§tlgl ana ko

nular nelerdir? 
Kur'an neden bu konularm ara§tlnlmasml istemektedir? 
Kur'an'da yer alan ~e~itli bahislerin ve degi§ik konularm ttimti

nun topland1g1 ana bahis ve temel ilke nedir? 
Kur'an; hedefini belirtmek i~in ne t1irden bir ~1klama yoluna 

ba§vurmu§ ve ne gibi deliller getirmi§tir? . 
Bu ve benzeri onemli sorular tizerinde durup da ona daha i§in 

ba§lang1cmda cevap aramaya kalkl§an bir insan, Kur'an'1 ettid eder
ken bir~ok tehlike ve ~lkmazlardan kurtulma imkaruna ula§lr. Aricak 
Kur'an'1 anlama ve kavrama konusunda ontinde . geni§ yollar belirir. 
~tiphesiz ki, elde dola§an tertib, te'lif §ekillerini Kur'an-1 Kerim'de 
arayan ki§i istedigine ula§amaymca Kur'an'm sayfalan arasmda bir 
bo§luga dti§er. Ashnda onun bu bo§luga ve bocalayt§ i~erisine dti§me
sinin ana nedeni; Kur'an'1 ettid edip anlamak i~in gerekli olan temel 
prensib ve kurallan bilmemi§ olmasmdan ba§ka bir §ey degildir. 

0, konusu din olan herhangi bir kitab1 mutalaa eder gibi Kur'an't 
incelemeye koyulmu§tur. Ve yine o, diger insanlann zihninde yer eden 
genel anlamda (<din>> ve (<kitab» dti§\incesine uygun bir din ve kitab 
fiktiyle Kur'an'1 incelemeye ba§lamt§ demektir. ve· i§te o, bu kitabda 
ka1'§1la§tlg1 §eylerin kafasmdan ge~en dti§tincelere aykm oldugunu go
rtince bu kitaba bir ttirlti 1smamaz. Ve bu kitabm sayfalar1 arasmda 
ara§tlrma i~in ~lkl§ noktasm1 bilme gti~stizltigu i~erisinde bulundugu 
i~in bir o yana bir bu yana ko§up durur. Ve bOyle bir ki§i buyuk bir 
kentin sokaklarmda nereye gidecegini bilmeden yolunu kaybetmi§ bir 
yabanc1dan farks1zd1r. Bu karars1zhk, ancak ohceden o ki§iye ettid et
mek istedigi kitabm te'lif diinyasmda kar§Ila§tlgl ozel ttirden e§siz bir 
kitab oldugunu .bildirmekle telafi edilebilir. Bu kitabm te'liflerinin di
ger kitablar turunden olmad1gm1 soylemekle mtimkun olur. 0 kimseye 
konusu, ara§t1rmas1 ve tertibi bak1mmdan bu kitabm e§siz, piricik bir 
eser oldugunu bildirmekle saglanabilir. 

Kitai?lan ettid etmenizin ve bugune kadar yazllml§ kitablan oku
maruzm sonucunda zihninizde tasarlaml§ old~gunuz genel karekterJi 
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kitab modeli bu kitabt anlamamz ic;in kesinlikle yeterli olmayacaktir. 
Bu model size Kur!an'm anla§Ilmasmda koh1yhk saglayacagma bunun 
tersine yolunuza dikilece~ en buyuk engel olacakttr. Oyleyse Kur'an'I 
anlamak istiyorsamz kafam2;da yer eden butun dti§tince ve kar§tla§tir
malann hepsini zihninizden kovmamz ve bu kitabm e§siz ozelliklerini, 
gozahc1 meziyetlerini kavramaya c;al1§mamz gerekmektedir. 

ister Kur'an'a inansm, ister inanmasm, Kur'an okuyan ki§inin 
her§eyden once Kur'an'm mahiyetini bilmesi gerekir. Madem ki bu 
kitabt, anlamak iste~ektedir oyleyse oncelikle Kur'an'da yer ald1g1 §ek
liyle Kur'an'm temel ilkelerine yonelmelidir. Ve bu kitab kendisine in
dirilen zatm; Allah'm Rasulu Muhammed (s.a.) in ac;Ikladigl tarzda ona . 
ba§vurmahdir. 

Kur'an'm temelinin a§agtdaki noktalar uzerinde toplanrili§ oldu
gunu belirtmek mtimktindur: 

1 - Dogrusu ytice Allah bu evrenin yaratam, maliki ve hakimi
dir. insanoglunu, saytsiz mtilklerinden bir parc;a olan yeryuvarlag1 uze
rinde yaratmi§tlr. Ona bilme, dti§tinme ve kavrama gtic;leri veri'ni§tir. 
iyiyi kutuden aynma imkam, irade ve ihtiyar ozgurlugu lutfetmi§tir. 
Her§eye diledigi gibi tasarruf etme yetkisi sunmu§tur. K1sacas1 ona bir 
tur bagnns1zhk (otonomi) vererek yerytiztine halife ktlnn§tlr. 

2 - Allah Teala insanogluna bu onemli gorevi lutfederken onun 
ru.llunun derinliklerine §U anlamlan yerle§tirmi§tir: 

Ben senin Rabbtmm. Bu alemin Rabbi Benim. Hem senin Tanr:r
min, hem de bu evrenin Tannstytm. Hem senin Hakiminim, hem de bu 
evrenin Hakimiyim. Benim tilkemde ba§Im diledigi gibi kald1ran ba§I
bo§, ozgiir bir varhk olma. Benden ba§kasma kul olma. Benden ba§
kasi, ibadete, onunde egilmeye ve itaate mustabak degildir. Sana 
verdigim bir tur bagtmsizhkla birlikte ya§amakta oldugun dunya ha
yatl yalmzca bir imtihan donemidir. Bu hayatm sonunda bana ·done
ceksin. Bu dunyada yaptlgtru tek tek gozden gec;irecegim. Ba§aran
lan ve ba§aramayanlan belirleyecegim. Senin bu dunyada benimseye
bilecegin en saghkh yol §Udur : Beni bir:icik Tanr1 ve e§siz Hakim ola
rak tam! Sana indirdigim hidayete gore davran! Dtinyamn bir imti
han diyan oldugunun farkma vararak ya§a! Gerc;ek amacmm ahirette 
ba§anya ula§mak oldugunu bill Ve yine .bil ki; senin tuttugun bu yola 
ters dti§en her yol sakattlr, bozuktur. Sen birinci yolu tutacak olursan 
-tutup tutmamakta serbestsin ya- yalmzca dunyada huzur ve em
niyete eri§mekle kalmayacaksm, bana dondugunde huzur ve emniyetin, 
ebedi · rahatm b.ulundugu, kayg1 ve stkmtmm yer almadtgi, adma _ Cen
net denilen bir yer ile seni nimetlendirecegim. Ama bu yolun di§mda 
bir yol tutarsan ~tutup tutmamakta serbestsin ya- sen -bu ag1r ve-
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balin dogurdugu bozgunu, am~.r~1y1, 1eUtket ve buhranian ya1mz bu 
diinyada tatmakla kalmayacaksm, bu alemi a§lp ahirete g~tiigiinde 
varacagm yer ate§ ~ukuru olacakt1r. Orada siirekli azab, ebedi iiziintii 
ve bitmez tiikenmez ac1lar vard1r. 

. 3 ~ Allah, kainatm maliki olarak yukarda s6zkonusu edilen ma
nalan insamn ruhuna yerle§tirdikten sonra be§er nevini yeryiiziine 
indirmi§tir. ~am yiice olan Rab, ilk insana ve onun e§ine -:-Adem ve 
Havva'ya- kendi katmdan, izleyecekleri bir hidayet yohi lutfetmi§tir. 
Hem bu ikisine, hem de yeryiiziindeki torunlanna. insam ilk ba§ta 
karanhk ve bilgisizlik i~erisinde yaratmaml§tlr. Aksine Adem ve Hav
va'mn, yeryiiziindeki hayatlarma bir tiir bilgi ve aydmhk ile ba§lama
lanm saglaml§tlr. Dol~y1s1yla ilk insan ger~egin ne oldugunu biliyor
du. Ve kendisi i~in Iaz1m olan hayat kanunundan haberdard1. Bu ha
yatta tuttugu yol, Allah'a itaatti. Yani islam. Aym gorevi kendi soyun
dan gelenlere de emretti. Allah'a itaat etrrteksizin ve miisliiman olmak
slzm olmemelerini ,buyurdu. Ne var ki, insan bu dosdogru yoldan ay
nldl. Miiteakip as1rlarda yava§ yava§ bu saglam dini terketti. Bir yan
dan umursamazhg1 nedeniyle, diger yandan da inat~1hg1 ve biiyiiklen
mesi sebebiyle dogru yolu tersyiiz ettigi i~in o yoldan saptl. Zati ve 
s1fatlan konusunda Allah'a, gokte ve yerde bir ytg1p ortaklar tamd1. 
Be§eri olmayan, maddi ve hayali putlar edindi. Y1gmlarca vehimleri, 
say1s1z teorileri ve degi§ik felsefi gorii§leri, Allah'm kendisine lutfettigi 
bilgiye, ger~ek bilginin tertemiz kaynagma kan§tlrdl. Ve bu kan§Ik bil
gilerden say1s1z gorii§ler uydurdu. Allah'm kendisi i~in kararla§tlrml§ 
oldugu dengeli ahlak ve medeniyet kurallanm arkasma att1. Allah'1n 
buyrugunu tersyiiz etti. Sonra Allah'm bildirdigi gibi heves ve taassu
ba dayah ilkeler uydurarak hayat sistemlerini vazetmeye kalkl§tl. Boy
Ieee Allah'm diinyasm1 zuliim, fesa<:f, anar§i ve mutsuzlukla doldurdu. 

4 - insanogluna· bu s1mrh bag1ms1zhgl lutfetmi§ olan Allah, onun 
yaratam olmak niteligiylc, insanlardan dosdogru yolu b1rak1p saplk
hga dalanlan zorla ve bask1 ile tekrar dogru yola ~evirmek i~in miidli
hale etmedi. 

· Nitekim Allah'm, insanoglunun diinyada ozgiirce davranabilmesi 
i~in ona lutfettigi omiir, insamh isyan edip azgmhk yoluna sapma
siyla birlikte Allah tarafmdan tutulup helak edilmesi i~in uygun de
gildi. Kald1 ki, Allah Teala, yaradlll§Imn ba§mdan itibaren insanogluna 
lutfettigi omiir boyunca onun bag1ms1zhgml kabul etmekle beraber 
kendisine ilahi hidayet yolunu gostermeyi iizerine almi§tlr. Ve yine 
mutlak iradesi uyannca bu gorevi ge~ekle§tirmesi i~in be§er cinsinden 
kendine inanan ve ho§nudlugunu kazanan insanlar se~erek onlan ken
dine el~i kllml§ ve ger~egin bilgisini kendilerine vahyederek saghkh 
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bir hayat sistemi indirmi§, onlarm insanlan, kaybettikleri bu dosdogru 
yola tekrar donmek iizere ~ag1rmalanm emretmi§tir. 

5 - Hu el~ileri ~e§itli milletlere ve degi§ik oolgelere gondermi§, 
binlerce sene ardarda gelen bu peygamberler kafilesi, birbirlerini i~le

mi§lerdir. Hepsi de tek bir dinin yolcusu idiler. Yani Allah'm yeryiizii-
. ne insanoglunu indirirken ogretmi§ oldugu o dosdogru yolun yolcusu 
~diler. Hepsi de aym hidayet yoluna baghyd1lar. Yani Allah'm, i§in ba§ 
langiCmda insanm ruhuna yerle§tirmi§ oldugu o Oliimsiiz ve adalet 
dolu ahlak ve medeniyet Hkelerine bagllyd1lar. Hepsinin de bir tek 
amac1 vard1r. Be§er tiiriinii Allah'm dinine ve yoluna ~ag1rmak. Sonra 
her peygamber kendi ~agnsm1 kabul edenleri bir araya getirerek onlan 
bir tek iimmet yaptl. Bu iimmetler Rab'lannm emirlerine uyuyor ve 
diinyada ilahi buyruklan yerine getiriyodardl. insanlan da bu yola ay
km davram§lardan ahkoymaya ~all§IyorlardL Ger~ekte Allah'm el~ileri 
gonderildikleii el~ilik gorevini en miikemmel §ekilde yerine getirdiler. 

· Ne var ki tarih boyunca ortaya ~1kan §U olniu§tur: insanlardan biiyiik 
bir kitle bu el~ilerin davetine iltifat etmemi§tir. Aynca onlarm da' 
:vetine inamp arkalarindan giderek teslim olmu§ (Miisliiman) bir iim
met haline gelenler, geceler birbirini . takib ettik~e, giinler ge~tik~e . 

tekrar bozgunculuk ve sap1kllga dalnn§lardir. Kimileri hakikatten bils
biitiin saparken, kimileri de Allah'm prensiblerini ters-yiiz ederek buy· 
ruklarmm yerini degi§tirmi§ ve kendi elleriyle Allah'm kita·bma baz1 
§eyler ilave etmi§lerdir. · · 

6 - Nihayet, Allah Teala, Hz. Muhammed (s.a.) i Arabistan top
raklarmda, daha onceki peygamberler gibi, aym gorevi yO.kleyerek 
gondermi§tir. Onun ~agns1; arasmda diger peygamberlerin tabileri de 
bulunmak iizere, biitiin insanlara yonelikti. Onun as1l gorevi tiim in
sanllgi bu dosdogru yola ~ag1rmak ve yenide_n Allah'm hidayetini ken
dilerine teblig etmekti. Allah'm Rasulii bu ~agnyla insanlan tek bir 
iimmet halinde birle§tirdi. Bunlarm hayati . ol~iileri Allah'm hidayetine 
dayamyordu. Buna bagh olarak da diinyamn dogru yola iletilip 1slah1 
ama~lamyordu. Bu Kur'an'da i§te bu ~agrmm kitab1, Allah'm Hi. :Mu
hammed'e gonderdigi hidayet buyruguydu. Onda aydmhk yollar belir-
tilmi§ti. ·Allah, kullarmdan diledigini bu yola iletir. ' 

§u anda okuyucu Kur'an'm mahiyetini ogrenmi§ olduguna gore bu 
kitabm ~onusunun ne olhdugunu, ana amacmm ve ba§hca ara§tlrma 
yolunun neler oldugunu anlayabilir demektir. Kur'an'm konusu insan
dlr. insamn ba§an ve mutluluk yollanyla ba§ans1zhk ve mutsuzluk yol
larml gosterir. ihtiva ettigi as1l konu §Udur: insanm; kendi hayat1, 
kainat nizaml, tannnm zatl, diinya hayatl gibi konularda kendiligin-

. rlen yapt1g1 incelemelere, hayali degerlendirmelere, heveslerinl.n mah-
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kumu olan fikirlerine gore ortaya koymu§ oldugu teoriler, aynca bun
lara dayah olarak benimsooigi davrani§ §ekilleri, ozti itibariyle batiJ · 
ve neticesi bakimmdan -da ins.am bizzat felakete gottiren §eylerdir. Bu 
konuda yegane gert;ek; Allah'm yerytiztintin halifesi olurken insana 
ogretmi§ oldugu gert;eklerdir. Bu hakikatlarm geregi olarak yukarda 
i~aret ettigimiz ve dogru yol dedigimiz yoldan ba§ka ortaya atilan yon
lerden hit;birisi dogru bir temele dayanmrullg1 gibi insam iyi bir sonuca 
da ula§tiramaz. Kur'an'm hedefi insani bu dosdogru yola da'vet etmek 
ve insanm umursamazllg1 sebebiyle sap1tnn§ bulundugu ·veya gurur ve 

· btiytiklenmesi nedeniyle t;arp1ttig1 ilahi hidayeti at;Ikt;a belirtmektir. 
Bu tit; ana noktay1 gowntinde tutarak Kur'an'1 inceleyenler t;ok a~1k 
olarak gortirler ki; bu kitab ana konusunda, planlannn§ hedefinden ve . 
temel bahislerinden k1l pay1 bile §a§mann§tlr. · 

Ve yine gortirler ki; bu kitabm t;e§itH ooltimleri bu ana bahislerle . 
oylesine bir uyum i~etisindedir ki, bir inci gerdanllkta btiytik -ktit;tik 
ve renkli incilerin birbiriyle uyu§masmdan farkh degildir. Bu kitab 
gogtin nas11 in§a edildiginden, insanm nas11 yara tlld1gmdan sozeder. 
Evrendeki ilahi sanat eserlerinin gozleni§inden, ge~mi§ milletlerin hi- · 
kayelerinden bahseder. <;e§itli mille.tlerin davram§lanm, inant; ve amel- · 
lerini ele§tirir. Tabiat otesi sorunlara at;Ikllk getirir. Saydiklanmizdan 
t;ok farkll konulan da ele allr. Ama bunu yaparken insana; tabiat, ta
rih ,felsefe ve herhangi bir sanat veya edebiyat dersi vermek i~in de
gil, bu konularda insanlarm yamlgllanm ortadan kaldirmayi ve ger
~egi yanh§ anlamalanm onlemeyi amat;lar. insanlann zihnine pratik 
gert;ekleri yerle§tirir. Hakikate ayk1n yollann varaca~ kotti sonu~Iar1 · 
ve vahim akibetleri anlat1r. Gert;ege uygun dti§en yollara t;a~rarak on
Ian sonut;lann en gtizeline ula§tlnr. i§te bu nedehledir ki o, bu konu
lardan sozederken kendisi it;in gerekli olan olt;tide ve hedefine uygun 
dti§en tishlb it;erisinde bahseder. Bu konulan, ihtiyaci oldugu kadar 
qile getirir. Konuyla ili§kisi olmayan detaylara goz yumarak ana . he
defini at;Iklamaya d_oner. Bunun it;in siz, soztin §a§madan, ahengi boz
madan, birdenbire da'vetin etrafmda yogunla§tl~m gortirstintiz. Ne yar 
ki insan Kur'an'm ini§ §eklini bilmedigi stirece, onun a~Iklamalarmi, 
tislubunu, tertibini ve ara§tlrma tarzm1 kavrayamaz. 

Allah Teala Mekke'de; Arap yanmadasmdaki §ehirlerden b_irinde, 
kullanndan bir kulunu el~i olara:k se~mi§ ve ona kendi da'vetini, ya
§ru:hgi kentte, kendi kabilesi olan Kurey§liler arq.smda at;Iklamaya 
ba§lamasmi emretmi§tir. Aynca bu onemli goreve ba§lamak it;in ge
rekli ola~ ilkeleri de telkin buyurmu§tur. Bu temel ve ba§langit; ilkeleri 
genellikle tit; noktayt i~eriyordu : . 

a) Peygamberin bu ~ok ag1r gorevi ger~ekle§tirmesi i~in kendini 
nas1l hazirlamasi gerektigini ogretmek. Hangi §ekilde hareket etmesi 
icabettigini bildirmek. 
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b) Ger~ekle ilgili temel bilgHeri sunmak ve bu konuda hayat. 
sistemlerini koriikoriine, karanhklar i~erisinde yiiriitmeye ~all§an in
sanlann zihinlerinde yer eden §a§kmhklan, yamlg1lan ve mugalatalan 
biitiiniiyle ortadan kald1rmak. ~ 

c) insanlan dogru yola da'vet etmek. ilahi hidayetin i~inde yer 
alan ve ins·anlarm ona baglanmakla ba§an ve mutluluga eri§ecekleri 
ba§llca ahlak ilkelerini habrlatmak. 

Bu temel ilkeler islam da'vetinin yiice diliyle, ideal anlam1yla son
suz zevki ve eri§ilmez etkisiyle ba§lami§ olan abhm noktasma uygun 
dii§iiyordu. Burada verilen ozel bilgiler muhatabm zevkiyle atba§I gi
den ~ok iistiin bir edebi zevk diizeyine Ula§mi§tl. Bu ilahi nagmeler in
sanlarm gonliine, okun gogiislere saplam§I gibi sirayet ediyordu. Onun 
biiyiileyici nagmelerine kO§an kulaklar kendini ona kaptmyordu. Onun 
iisliibundaki ifade zevkine, uyum giizelligine baglanan dillerde kelime
ler ak1p gidiyordu. Aynca bu par~alar biiyiik bir noktaya kadar ma
halli §artlarm rengini de ta§Iyordu. Buralarda sozkonusu edilen husiis
lar her ne kadar Oliimsiiz, evrensel ger~ekler ise de getirilen deliller , 
i§aret edilen §ahidler, sozkonusu olan benzetmeler halkm all§km oldugu 
yakm toplUm ~evrelerinden almmi§b. Onda yer alan tarihler kendi ta
rihleri, orada anlablan olaylar kendilerinin ba§II).dan ge~en §eyler, 
kendi adet ve gelenekleriydi. Orada zikredilen ge~mi§ olaylar bizzat 
kendi gozleriyle mii§ahede ettikleri vak'alardl. Burada tekrarlanan soz-

-ler biitiiniiyle kendilerinin dejenere olmu§ ahlaklan, bozuk inan~lan ve 
sosyal zaaflanyd1. Biitiin bunlar ~agnmn, riihlarmda daha etkin ola
bilmesi ve zihinlerine daha yakm gelebilmesi i~indir. 

Da'vetin bu ba§lang1~ merhalesi dort-beg y1i kadar siirdii. Bu do
nemde Hz. Peygamberin da'vetine kar§I fiili durum ii~ §ekilde tecelli 
etmi§ti: 

a) insanlarm se~kinlerinden bir topluluk bu yiice da'vete inan
mi§, miisliiman bir iimmet olabilmek i~in hazirlanmi§tl. 

b) insanlar i~inde biiyiik bir topluluk da; ya bilgisizlikleri ya ar
zu ve hevesler pe§inde siiriiklendikleri, ya da atalanndan gordiikleri 
geleneksel modele fazlaca bagland1klan i~in bu da'vete kar§I direnmi§
lerdi. 

c) Bu yeni da'vet Mekke'nin s1mdanm ve bu §ehrin yerlisi olan 
Kurey§ kabilesini a§arak nisbeten daha geni§ bir alana dogru yayil
maya ba§lami§b. 

Sonra da'vetin ikinci a§amasi· ba§lad1. Bu a§amada hakim_ olan 
cahiliyet ile islami hareket arasmda §iddetli bir miicadele ortaya ~1kb. 
Bu miicadele sekiz-dokuz sene boyunca yalm~ Mekke'de veya sadece 
Kurey§liler arasmda_ degil, eski cahiliyet donemi Arap Yanmadast~ 
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nm biiyiik bir k1srmnda devam etmesini isteyen gruplar arasmda cere
yan etti. Onlar p~alar1m s1vayarak ve di§lerini s1karak bu hareketi 
ortadan kald1rmak i~in var. gii~leriyle ~ah§tilar. islam'm muar~zlar1 bu · 
da'veti yokedebilmek i~in her tiirlii metod ve hilelere. ba§vurdular. Ya
lanci propagandalar yapt1lar. Y1gmlarca i'tiraz,. §Uphe ve itham fur
yalari s~t1lar. Halkm kafasuil bulandlriCI ~e§itli dedikodular yayd1lar. 

. Peygamberin s6yledigini duymadiklari ~ onu~ hakkmda -bilgi sahibi 
olmayanlari peygamberden uzakla§tirmaya ~all§tllar. Allah'a ve Rasu-

. liine iman edenlere ~e§itli zuliim metodlari uyguladllar, bask1 ve sin
dirme yollarma ba§vurd.ular. Ekonomik ambargo uygulayarak boykot 
ilan ettiler. Hayat §artlar~m oylesine zorla§tlrdllar ki i~lerinden pek 
~ogu kendi yurtlarmi terkederek iki kez Habe§istan'a g~ etmek zorun
da kaldllar. B.u §iddetli muhalefete ve gittik~e artan engellemelere rag
men islam hareketi yaYJllp geli§meye ve parlamaya devam etti. Eri so
nunda Yesrib'e (aydmllk§ehre) g~etmek geregini duydular. Ne var 
ki Mekke'de her evden bir ki§i hemen hemen miisliiman olmu§tu. is
lama ka!§I <;Ikanlarm kin ve dii§manllklar~m artiran nedenlerin ba
§mda; kendi oz karde§lerinin, torunlar~mn, ogullar~nm, bac1larmm ve 
damadlarmm Allah'm dinine baglanmasi geliyordu. Bu insanlar sa
_dece inanmakla yetinmemi§, peygamberin yolunda canlar1 ve deger
li bildikleri her §eylerin de harcamaktan ~ekinmeyerek en sonunda 
kendi yakmlarma ba§ kaldirmi§lardi. 

i§in enteresan yanlarmdan birisi de; ilk cahiliyyetle baglantilarim 
kopar~p geli§mekte olan bu harekete katllanlar~n ~ogunlugunun top
lumun se~kin ve kavminin onde gelenleri olmasayd1. Onlar bu yeni da
vet· kervanma katildiklari iaman iyilikler, dogruluklar ve ahlak gii
zelligi konusunda oyle mesafeler almi§lardl ki diiilyaya bile sahip olsa
lar, &msiki- bagland1klar1 davanm yiiceligine ermekten ba§ka bir§ey 
istemiyorlardi. BUiidan sonra da yapacaklar1m yap1yorlard1. 

Bu korkun~ ~ati§ma i~erisinde yeri geldik~e ve ihtiya~ duyuldukc;a 
Allah Teala, Nebiyy-i Zi§amna baz1 sozler (ayetler) indiriyordu. · Bu 
ayetler, akl§l bak1m1ndan CO§kUn bir 1rmag1 and1ran heyecanlar getiri
yordu. Giicii yoniinden korkun~ bir sele, etkisi bak1mmdan yak1c1 bir 
ate§e benziyordu. Bu ayetlerle bildirildi mii'minlere ilk gorevleri. Ve 
onlara toplumsal hareket §Uuru bu ayetlerle verildi. Ziihd, takva gii
zel ahlak, temiz ·davram§ §eki leri ogretildi. Sars1Imaz dini teblig edip 
ger~ekle§tirme yollari anlatlldi. Qagrmm yalanla:nmayan bir va'd ile 
nimet ve huzur yeri ol~n cennette eri§ilecek kurtulu§la birle§tirilmesi 
sonucu gii~lendirildiler. Sab1r, istikamet ve iistlin bir ma'neviyat duy
gusuyla Allah yo-lunda sava§mak iizere te§vik edildiler. Eri§ilmez bir 
§evkle goniilleri, geni§ligi goklerle yeryiizii kadar olan cennet arzusuy
la dolduruldu. En katl zorluklara kar§I koyabilmeleri i~in, amans1z 
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mficadele kasirgalarma kar§I gfiven dl;lyabilmeleri ic;in, guc;lfi bir kah
ramanhk duygusuyla donatildilar. 

Mu'minler balnmmdan durum boyle ... Ote yandan kafirlere; Al-
lah'm Rasulune 1kar§I «;Ikanlara gelince ... Onlar tehdidlerle uyanldi-
lar. 

Hak'tan yuz c;evirip peygamberin c;agnsma kar§I c;Ikanlar kendi
lerinden once ya§ami§ milletlertn ba§ma gelen ac1 sonuc;larla korku
tuldular. Onlar_ bu milletlerin tarih ve hikiyelerini pek iyi biliyorlardi. 
Evlerinin alti ustune gelmi§ olan kavimlerin harabelerinden arta kalan 
izlerden ibret almaya c;agnld1lar. Onlar, yolculuklan esnasmda hep bu 
harabelerden arta kalan enkazm uzerinden gec;iyorlardi. islam'a kar§I 
gelenlere, goklerin ve yerin yarahlmas1, gece ile gunduztin ardarda gel
mesi gibi her gun bizzat gordukleri gerc;eklere dayanan tevhid i§aret
leriyle, ahiret hayatma dair deliller arilatilmaktaydi. 

Bu donem, onuc; y1l boyunca Mekke'de devam etmi§ti. Ve neticede 
kendisi ic;in yeni bir karargah olarak Yasrib'i sec;mi~ti. Arap yanmada
smm c;e§itli yorelerindeki bagllianm da bu karargaha davet etti. Amac;, 
bagimsiz bir toplum kurmak ve butun gucu tek bir merkezde topla
makti. Hz. Peygamber ve kendisine gonUluen bagh olan arkad~larmm . 

buyuk bir k1sm1 <<Nur'lu Medine» ye hicret etti. Boylece islam daveti, 
uc;uncu merhalesine ul~mi§ oldu. Bu merhalede · durum b~tan sona 
kadar degi§ti. isla~ ummeti bagimsiz bir devlet kurma imkam kazan
di ve antik cahiliyyet mensublanyla silahh c;atl§ma donemi ba§laml§ 
oJdu. Ve islam daveti, gec;mi§ p~ygamberlerin timmetleriyle, Yahudi 
ve Htristiyanlarla ytizyuze gelmeye ba§ladi. Aynca islam ummetinin 
i~ bfinyesine SlZan mfinaflkhk hareketinden de kendini armd1rmaya 
ba§ladi. On y1l sureyle devam eden bu surekli mucadele ve §iddetli c;a
tl§malardan sonra islam hareketi oylesine bir guc; ve kudret kazandi 
ki; neticede butun Araplar ona boyun egip teslim olmak zoru111da kal
dilar. islam davetinin onune artlk kainat platformunda yay1lma im
kanlan dogdu. Stmrlanmn otesinde· islah harekemne koyulma yollan 
ac;Ildi. 

Bu ihtiyac;lan kar§Ilayabilmek ic;in Allah Teala, peygamberine ih
tiyac;larmm degi§mesiyle birlikte degi§en iislublar ic;inde sozler (ayet
ler) indirmeye devam etti. Kimi zaman ayetlerin uslubu duygu alevle
riyle panl panl yanan mutantan ve etkili hitab uslubuydu, kimi za
man hukumdarfme emirler ve merasimler uslubuydu. Bazan ders veren 
ogretmenin ifadesi kullamhyor, bazan da ogutte bulunan bir egitimci
nin anlat1m bi<;imi tercih ediliyordu. Bu ayetlerde bir toplumun nas1l 
dogacag1, bir devletin nas1l kurulacagi uygun bir medeniyetin nas1l 
in§a edilecegi anlatilmaktaydL Hayatm c;e§itli yonlerinde hangi ilke ve 
prensiblerin gec;erli olacag1 bilcliriliyor, munaftklarla, ehl-i zimmetten 
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olan kaffrlere nas1l muamele yap1lacag1 a~1klamyordu. Kitab ehliyle 
ili§kilerin ne §ekilde saglamla§tlnlacagi, sava§ halindeki dii§manlara 
nasll davramlacag1 mi.ittefik millet1erle nas1l anla§1lacag1 ogretiliyor
du. Ve neticede diizenli, inan~h. islam cemaatinin kendini «yeryi.iziin
de Allah'm halifeligi» gorevine nasll haz1rlayacag1 gosteriliyordu. 

Bu ayetler; miisliimanlan istenen §ekilde yonlendirme ve amaca 
uygun terbiye etme esasma dayamyordu; Zaaf noktalarma kar§l onlan 
uyanyordu. Malian ve canlanyla Allah yolunda sava§maya te§vik edi
yordu. Zafer ve hezimet anlannda, rahat ve mihnet donerillerinde, Sl· 
kmtlll ve. keyifli zamanlarmda, emniyet ve korku giinlerinde .ve daha 
bunlara benzer hallerde kendi durumlanna uygun dii§en ahlak ve dav
ram§ta bulunma dersleri veriyordu. Onlardan oyle bir toplum meyda
na getirilmek ·isteniyordu ki;· her bir ferd ·ger~ekten Rasulullah'a hale! 
olrna: yeterliligine eri§mi§ bulunsun, davet ve 1slah fonksiyonu konu
sunda peygamberin izinden gidebilsin. Mii'minler . cephesinde durum 
boyle ... Diger taraftan bu ayetler, imandan yoksun bulunan miinaflk, 
kafir, mii§rik . ve ehl-i kitab'tan ki§ilere de seslenmekteydi. islam da
veti kar§Ismda bu gruplardan her birinin durumuna ve tutumuna uy
gun · dii§en bi~imde onlan hayra davet ediyordu. Bunu ger~ekle§tirmek 
i~in ikna yollanm kullamyor, yumu§ak soz, giizel ogiit, etkili uyan, 
§iddetli tehdid ve Allah'm azabmdan korkutma, act dersler ihtiva eden 
durumlar ve olaylar kar§lSmda ogiit ve ibret alma imkanlani¥ at;Ikll
yordu. Biitiin bunlan onlann . aleyhinde delil getitme ve mazeret ka
pilanm kendilerine kapamak i~in yap1yordu. Medine doneminqe Kur'an 
ayetlerinin tarihi seyri i§te bundl'l-n ibaretti. 

Yukanda zikrettiklerimizden anla§Ihyor ki; Kur'an'm niizulii is
lam davetiyle ve bu davetin geli§me r;izgisiyle paralel yiiriimii§tiir. Ba
§mdan sonuna kadar donem donem, durak durak yenilenen bu davetin 
gereklerine ve icablanna gore peyderpey ve degi§ik ooliimler ha!inde 
nazil olmu§tUr. Bu donem tam yirmii.ig Yilhk bir siireyi i~eriyordu. Oy
leyse boyle bir kitabm bir ara§tmcmm doktora diplomas1 kazanabilmek 
i(!in takib etmesi gereken ara§tlrma ve inceleme metodundan farkh bit 
tertib ve te'lif tarzma sahib olmas1 gerektigi ~ok at;Iktlr. Kald1 ki, ~ag._ 
rmm degi§lk donemlerde yer almasma ragmen muhtelif hacimlerdeki 
pargalar, ahenkli bigimde nazil oluyordu. Bu par~alar ki.i~i.ik kitahGik 
ve risalelerde yaY1nlanm1yordu. Aksine, Rasulullah'm hitaplarmdan og
renilerek dilden dile aktanhyor, ki§iden ki§iye ula§tmhyordu. ·. Bu se
beble de ah§1lan te'lif iislubunun kahplarma gore diizenlenmemektey
di. 

Boylece Kur'an'da yer alan a~1klamalann bir~ok kere tekrarlan
IDl§ olmasmdaki Slr, giin l§lgl gibi a~1ga t;lkmaktadlr. Q'iinkii islam 
davetinin tabiatl, Kur'an'm anca1k ya§anan merhaleye uygun §eylerden 
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sozetmes>i.ni gerektirmektedir. Madem ki davet, bu donemi y~amakta
dlr, gelecek donemlerle ilgiltJ:msuslara temas etmeye gerek yoktur. Bu 
donem; aylan ve ylllan da kaplasa, i~inde ya§anan merhaleden sozetmek · 
i~_;in tekrarlara gerek duyulmaktadir. Eger ifadeler aymyla tekrarlansa 
ve monoton bir · kahp i~_;erisinde yenilense, insan tabiati bJkar, kulak· 
lar tmnalamr, rahats1z olur. ~u sebeple, herhangi bir merhale ile ilgili 
bir konunun anlatilmasi ve ardarda birka~_; kere tekrarlanmasi gereki
yorsa, ifadenin yeni kelimelerJe donatllarak s1ralanmasi, yeni bir iis
!Ub, benzeri bulunmayan bir ifade giizelligiyie bezenmesi Iaz1m gelir ki, 
ruhlar onu arzulasm, goniiller ona 1smsm. Boylece davetin her mer
halesinin temelleri saglamla§tmlrnl§, direkleri kuvvetltmdirilmi§, yap1s1 
oturmu§ olur. Biitiin bunlardan da ote, davetin ilk ad1mlardan itiba
ren son bulup kemale ermesine ka.dar ortaya ~_;1kan her durum ve §art
ta, iizerine dayand1g1 temel ilke ve _ prensiblerin de aklldan ~Ikanlma
masi gerekir. Durum ne olursa · o1sun, :davetin biitiin merhalelerinde 
dikkatlerin biitiiniiyle bu noktalar iizerine teksif edilmesi icab eder. 
i§te biitiin Kur'an surelerin<leki degi§mez konular etrafmda, degi§ik 
ifadeler ve farkh iislublarla durulmasmdaki s1r burada gizlidir. 

Sozgelimi tevhid inancl, Allah'm Slfatlan, ahiret hayatl, ahiretteki 
sorumluluklar, azab ve sevab, peygamberlik, kitablara iman, Allah kor
kusu · ,sab1r, dayanma, tevekkiil ve bunlara benzer temel ger~_;eklerin bii
tiin mekki ve Medeni surelerde tekrarlandi~m goriirsiiniiz. Qiinkii is
lami hareketin, hangi merhalede bulunursa bulunsun, bu ger~ekleri . 
gormezlikten gelmesi veya bunlara kar§I. umursamaz davranmas1 miim
kiin degildir. islami hareket, ger~_;ek ruhunun ve e§siz tabiatmm iize
rinden uzun zaman g~mesinden dolay1; mii'min ruhlarda porsiimi.i§ 
de olsa, bu temel inan~_;lar kar§Ismda asia . umursamazhk gosterilemez. 

Soylenenleri derinligine kavradm1zsa, kafamzda dola§IP duran «Hz. 
Peygamber Kur'an'1 niizul s1rasma gore neden tertib etmemi§tirn so-
rusuna inandinci' bir cevap bulmam1z miimkiin olur. · 

Kur'an'm iislubu iyice kavrand1gmda insamn gozii oniinde beliren 
bir ba§ka ger~_;ek de §Udur : 

Konu birligi i~_;erisinde bulunail ayetlerin bir yerde -toplanmas1 bu 
kita;bm tabiatma uygun di.i§mez. Bu kitabm tabiat1 §Unu gerektirmek
tedir : Okuyucu Kur'an'1 incelerken Mekke'de . inen ayetlerle Medipe'de 

. inenlei:-iri i~_;i~_;e oldugunu, b§alangi~_;taki ogiitlerle _sondaki bivsiyelerin 
yanyana bulundugunu, son donemdeki prensiblerle ba§lang1~ donemin
dekilerin i~_;i~e girdigini- gormeli ve boylece islam'm olgunla§ma man
zarasi ve kapsaml1 planh; siirekli olarak; parlak ve a~1k bi~imde gozle
rinin oniinde ca:hlanmahdlr. Yalmz bir taraf1 degil, b~tiin yonleri go
riilmelidir. 
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~ayet Kur'an indirili§ s1rasma gore derlenmi§ olsayd1, bu diizen 
Peygamber doneminden sonraki yiizy1llar ic;in elveri§li ve anla§Ilabilir 
bir ozellikte olmazd1. Ancak Kur'an'a bir ek olarak niizul tarihi ve §art
larmm eklenmesiyle yeterU olabilirdi. Halbuki bu husus, Allah Teala.' 
mn kelamm1 derleyip mushafmda saklami§ bulundugu ana _maksada 
ayk1n dii§erdi. <;iinkii Allah; kelam1mn, ba§ka soziin kan§mad1g1, hic;
bir ilave §iiphe ve §aibenin bUla§mad1g1 tertemiz ve halis kelam olarak 
kalmasm1 istiyordu. Ve onu bugiin oldugu-gibi anlam ve bic;im bakimm
dan oylesine veciz ve oylesine iistiin bic;imde tertib ediyotdu ki, biiyiik
kiic;iik, yeti§en ve yeti§mekte olan, erkek-kadm, s1radan insan ve derin 
bilgin, koylii-§ehirli, her zaman ve her yerde, her halde ve her durumda 
biitiin ki§iler kolayllkla okuyabilsin. Zeka seviyeleri ne kadar farkll 
olursa clsun, tiim insanlar en azmdan Allah'm kendilE:rinden ne iste
digini ve ne · istemedigini kavrayabilsinler. <;ok ac;1ktlr ki; eger Kur' 
an'a uzun uzad1ya bir Kur'an tarihi eklenseydi ve bunun Kur'an'la be
raber okunmas1 gerekseydi rbu ana maksad kaybolup giderdi. 

ikinci olarak, tarti§rna gotiirmez bir gerc;ektir ki; Kur'an'm haliha
Zirdaki tertibine itiraz edenler, yanll§ anlayarak bu kitabm soByoloji ve 
tarih ilmi ogrencilerine indirilmi§ bir kitah oldugunu samyorlar. 

Kur'an'm tertibiyle ilgili olarak ara§tlncmm bilmesi gereken bir 
diger husus da, halihaz1rdaki diizenin Peygam·berden sonra gelenlerin 
yapt1g1 bir tertib olmay1p Cebrail'in gosterdigi bic;imde bizzat Hz. Pey
gamber'in koydugu bir diizenleme olmas1d1r. Rasulullah'm adeti §Oyle 
idi: 

Bir sure indigi zaman, katiblerinden bir k1sm1m c;agmr, onu yaz
dinr ve <<~U sureden once ve §U sureden sonra)) yerle§tirmelerini emre
derdi. Keza bir veya birkac; ayet indiginde ve bunlarm miistakil bir su
re olarak diizenlenmesi miimkiin olmad1gmda ((falanca suredeki falan
ca yere)) konulmas1m Hz. Peygamber bizzat buyururdu. Ve bu diizenle
meye gore de namazlarda ve diger zamanlarda -Kur'an okunmas1 ge
rektiginde- Kur'an okunurdu. Ve bu tertibe gore onun §erefli ashab1 
Ja Kur'an'1 elden ele dola§tlnr ve ogrenip ogretirlerdi. Bu nedenle ta
rihi olarak sabittir ki, Kur'an'm niizuliiniin tamamland1g1 giin, zaman 
bak1mmdan tertibinin de tamamland1g1 giindiir. Ve bu tertibi yapan 
da O'nu indirendir. Kur'an'1 peygamberin kalbine indiren, onun di
liyle tertibini de birlikte gondermi§tir. Bu ba§kasmm bu tertibe mii
dahele etme yetkisi yoktur. 

ister inansm, ister inanmasm, Kur'an'1 anlamak isteyen herkesin 
--ilk ad1m olarak- daha once kafasmda yereden teori ve tasavvurlar
dan zihnini bo§altmas1 gerekecektir. Her tiirlii arzu ve isteklerden ic;ini 
armd1rmas1, sonra da ac;1k bir goniil, dikkatli 'bir kulak ve Kur'an'1 
anlamak ic;in tertemiz bir amac; ile onun iizerine egilmesi gerekir. On . 
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ceden kafalanm say1s1z dii§iincelerle doldurarak Kur'an'1 etiid etmeye 
~all§anlar; onun sayfalan arasmda kendi dii§iincelerinden ba§ka bir 
§ey okuyamazlar. Veya okuduklan metinlerde Kur'an'm havasm1 1;enef
fiis edemez ve o tad1 bulamazlar. Boyle bir tedkik usulii, Slradan her
.hangi bir kitab1 okumak i~in bile elveri§li degilken Kur'an gibi bilgi 
hazinelerini bOyle bir okuyucuya hi~bir Zaman a~mayacak olan bir ki
tabl okumak nasll miimkiin olur? 

Kur'an'1 ozet bir bilgi §eklinde ogrenmek isteyenler i~in, bir veya 
iki kere tedkik yeterli olabilirse de onun derinliklerine dalarak s1rlanm 
kavramaya ~ali§anlar i~in bu kadan kafi olmad1g1 gibi hatta dort be§ · 
kez okumak bile yeterli degildir. 0 ki§inin kendini, defalarca ve tekrar 
tekrar Kur'an'a adamas1, iizerine abanmas1 b1k1p usanmadan yeniden 
tedkike koyulmas1 ve her seferinde ayn bir cepheden bu kitab1 incele
mesi ica·beder. Ve tlpk1 bir ogrenci gibi, laz1m gelen kalem, defter nev' 
inden ar~lar edinerek bu etiid esnasmda zor gelen' onemli noktalan 
kaydetmelidir. Bu .sOyledigimiz §ekilde saglam bir metodla Kur'an'1 ted
kik etmek isteyenler k1sa yoldan onun inan~ sistetniyle alakah ve diin
yayi degerlendiren umumi metoduyla ilgili noktalarda bilgi sahibi ol
m8.lari i~in iki defa hatmederek iyice okumalld1rlar. Aynca etiid esna
smda Kur'an'm genel degerlendirmeleri iizerinde, toplu bir gorii§ edin
meye ~all§malldirlar. Kur'an'm insanllga takdim ettigi temel dii§iin
celeri anlay1p bu dii§iince esasma dayanan genel hayat sistemiyle ilgili 

· a~Iklamalanm kavramaya c;all§malldirlar. Bu zevkli gezi esnasmda ka
falarma bir mes'ele tak1lacak olursa, acele etmeyerek hemen onu bir 
yere not etmelidirler. Ara§tlrmalanna sab1r ve ciddiyetle aral1ksiz de
vam etmelidirler. Daha sonra gelecek sayfalarda c;ogurilukla sorularmm 
cevab1yla kar§Ila§acaklardlr. i§te o zaman hemen sorunun · kar§Isma 
notlanm dii:§melidirler. ilk etiidden sonra cevap bulamazlarsa ikinci 
bir kez sab1r ve dikkat ile ~ah~maya devam etmelidirler. 

Ben tecriibelerime dayanarak diyorum ki : Bu ikinci etiidiiniizde 
cevab1 verilmemi§ bir sorunuz, ~oziime kavu:§turulmami§ bir probleminiz 
kalmayacaktir. Sadece insanlann kavramaya giic; yetiremedigi baz1 en
der husftslar miistesna ... 

Gosterdigimiz plan dahilinde Kur'an'a ozet olarak gozattlktan son
ra, ara:§tlncmm §imdi detayh inceleme safhasma gec;mesi gerekir. Bu 
esnada onun daha onceki etiidii s1rasmda kar§Ila§ml§ bulundugu Kur' 
an'm temel prensiblerinin biitiin yonlerini zihnine yerle§tirmi§ olmas1 
gerekir. Sozgelimi Kur'an'm benimsedigi ideal ustuil insan orneginin 
vas1flanm ogrenmeli, Kur'an'm hO§lanmadlg1, nefretle baktlg1 insan 
tipinin hangisi oldugunu tedkik etmelidir. Bu arzusunu gerc;ekle§tirmek 
ic;in not defterinin bir ooltimune Kur'an'a gore istenen insamn ozellik
lerini alt alta ' siralamall, onun tam kar§Isma da reddedilen insan tipi-, 
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nin mutlulugunu ve ba§ansim belgeleyen sebeblerle, ba§ansiz!Ik ve mut
suzluguna vesile olan faktorleri iyice degerlendirip ogrenmeye c;ali§ma
lidir. Bu maksadl gerc;ekle§tirmenin en emin yolu, konuyu derinleme
sine ve ayrmtilanyla birlikte, kapsamll olarak anlayabilmek ic;in not 
defterine kar§Illkll c;izgiler halinde mutlulugun gerekleriyle, mutstizlu- . 
gun sebeblerini alt alta Siralamali ve bu konuda varchg1 sonuc;lan kay
detmelidir. Bu orneklere bakarak -zikrettigimiz gibi- ara§tiriCI, Kur' 
an-1 Kerim'in biitfin prensiblerini ve hayati mes'elelerle ilgili esaslanm 
kayd ve tesbit etmelidir. Akaid, ahlak, hukuk ve sorumluluklar, sosyal, 
medeni, ekonomik, siyasi, yasal, toplum ~istemleri, sava§ ve bari§la 
ilgili ilkeleri kaydetmeli ki hayatm biitfin §Ubelerinde hangi modelin 
hakim oldugu ortaya c;1ksm ve bu §Ubelerin birle§tirilerek genel c;er
c;eve ic;erisinde tanzim edilmesinden sonra miisliimanlarca ya§amanm 
hangi modele gore olmas1 gerektigi belirlenmi§ olsun. (1). 

i§te Kur'an-1 Kerim'e ve tefsirlere bu ana ilkeler dogrultusunda ba
kacak olur da kendimizi onu iyice anlay1p ya§amaya verirsek §iiphesiz 
ki Kur'an'm ini§ amacmdaki manayt gerc;ekle§tirmi§ oluruz. 

Bu idrak ve §Uftr hassasiyeti ic;erisinde Kur'an'I anlamak, anlat
mak, ya§amak ve ya§atmak hasretiyle. 

Dr. Bekir Karbga 

(}) Ebu'l-A'hi el-Mevdudi, Mebadiiin Esasiyye li Fehm'il-Kur'an. Tiirk~e <;ev. Kur'an ·t 
Nas1l Anlayahm, Ceviren Bekir Karb~a . Bir Yaymctbk - is\. 1983. 
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Tefsiri Okurken Dikkat Edilecek Hususlar 

Degerli okuyucular1m1Zm ibn Kesir tefsirini okumaya ba§la
madan once a§ag1daki hususlan bilip gozfuliinde bulundurmala
rmda fayda vard1r. 

1 - ~iiphesiz ki her konunuil kendine has ozellikleri yardlr. 
Ba§llba§ma bir ilim dall olan tefsir ilminiri de pek ~ok ozellikleri 
bulunmaktadlr. Eski kiiltiiriimiiziin a§inasl olan okuyucularlffilZ, 
bu ozellikleri bilirlerse de yeni yeti§en nesillerin bu ozellilderde~n 

· yeterince haberdar edilmedikleri de ger~ektir. Bu sebeple 1. cildde 
Kur'an ilimleri ve terminolojisi hakkmda detayll bilgileri verme
ye ~ah§tlk. Anla§1lmas1 zor bir hususla kar§lla§mca 1. cilde ba§ 
vurulmasmda fayda vardlr. 

2 - Bu eser, bir rivayet tefsiridir ve giiniimiizqen yakla§lk an-
t. ii~ - ondort as1r once ya§anmi§ alan ashab-1 kiram'm, tabii'nin ve 

teba-i tabiin'in rivayetleri'ne yer vermektedir. 

Miiellifi ise gtiniimiizden yakla§l·k yedi as1r once ya§ainl§tlr. 
Binaenaleyh, ifade ve iislubtaki bu tarihi nitelik ozellikle korun
maya ~all§Ilml§tlr. · 

:!,; 3 - Eserin hacmini geni§letmemek i~in rivayeti nakleden ra-
viler zincirinin ilk ve son ismi allnmi§ ve arada bulunan isimler ... 
§eklinde ii~ nokta ile atlanffil§tlr. 

4 - Arap~ada onem ifade edip dilimizde onem ifade etmeyen,. 
genellikle kelimelerdeki niiansa dikkatleri ~eken ve ll§evahid >> ad1 
verilen beyitler atlanmi§tlr. 

~~'''~~~~'~''''''''-~'~~~'~,,-~,-~~~ 
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5 - Arap~a gramer kurallar1m anlatan sarf ve nahv ile ilgili 
bilgiler terciime edilmemi§tir . 

. 6 - Rivayet metinlerinde aym anlama gelen fakat kelime de
gi§ikliklerini gostermek ·i~in tekrar edilen nakiller ·almmami§tlr. 
Ancak anlam farkhhg1 doguracak nitelikte olanlar almml§tlr. 

7 - Tercume edilmiyen kls1mlar oldugu gibi atlanmi§, okuyu
cuyu haberdar etmek maksad1yla parantez i~inde 0.~ nokta ( ... ) 
ile gosterilmi§tir. 

8 - Taraf1m1zdan eklenen izah bOlumleri metnin i~ine yer
le§tirilmemi§ «izah» ba§hgl altmda metinden aynlml§ ve bittigi 
yeri belirlemek i~in de ozel bir i§aret konmu§tur. 

9 - Bu tefsir bir rivayet tefsiri oldugu i~in hadis metirileri 
en geni§ k1sm1 te§kil etmekted1r. Eserin hacmm1 buyutmemek i~in 
butun hadis metinlerine yer verilmemi§, yalmzca Buhari ve Miis
lim'de yer alan hadis metinlerinin ash konmu§tur. 

10 - Konularm iyice anl:a§llmast i'tin mevzu ba§hklarl ko
nulmu§tur. 
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Bu Eserde Yeralan Tefsirler 

Bilindigi gibi «ibn Kesir Tefsiri» bir rivayet tefsiridir. ibn 
· Kesir merhum tefsirine, kendinden once g~en miifessirlerin sahih 

rivayetlerinin en onemli kisimlanm dercetmi~tir. Bu sebeple ibn 
Kesir, tefsirinde Abdullah ibn Mes'ud, Abdullah ibn Abbas, .A<bdul
lah ibn Orner, Cabir ibn Abdullah, Muhammed ibn Ka'b el-Ku
razi, Enes ibn Malik, Said~ibn Ciibeyr, Nehai, Mucahid, ~a'bi, 
Dahhak, ikrime, Hasan el-Basri, · Atiyye, Atft., Katft.de, ibn Ebu 
Necih, Siiddi, Zeyd ibn Eslem; Rebi' ibn Enes, Amr ibn Ubeyd, ibn 
Ciireyc, Mukatil, Siifyft.n el-Sevri, Yahya ibn Sellft.m, Siifyft.n ibn 

· Uyeyne, ibn Hemmam, . ishft.k ibn Rahuyeh, Ebu Hatim el-Razi 
AJ'lmed ibn Hanbel, ibn Ebu Hati'm, Ebu CMer el::Nahhft.s, ibn 
Merduyeh gi:bi belli b~li biitiin rivft.yet tefsiri yapmi§ olan mii-
fessirlerin gorii§lerine yer -vermi§tir. · · 

Bizim «izah» b~llgi altmda boliimler aktardigimiz tefsirler 
ise ~ag1dad1r. Verilen cild ve sayfa numaralan 8.d1 gec;en bu bas
kllara aittir. 

1 - Abduh Muhammed, Tefsir'Ul-Kur'an'il-Hakim, Kahire - 1947 
2 ,.-- Alusi Mahmud, Ruh el-Mearu; Beyrut - Tarihsiz 
3 - Bilmen Orner Nasuhi, Kur'an'1 Kerim'in Tiirkc;e Meft.l'-i Alisi 

ve Tefsiri, istanbul - 1962 
4 - Bagavi Husevn ibn Mes'ud, Mealim et-Tenzil 
5 - Bursevi ismail Hakk1, Ruh el-Beyan, istanbul - 1286 . 
6 - Ciircani Seyyid ~erif, Ha§iyet el-Ke§§at, KahirE: - 1964 
7 - <;antay Hasan Basri, Kur'an-1 Hakim ve Meal-i Kerim; is

tanbul - 1965 
8 - Derveze Muhammed izzet, et-Tefsir el-Hadis Kahire - 1976 
9 --:- DogrulOmer R1za, Tann Buyrugu, istanbul - 1947 
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10 - Ebu'l-Ferec Abdurrahman ibn el-Cevzi, Zad el-Mesir fi ~ 
~ ilm'it-Tefsir, Beyrut - 1964 

11 - Ebulleys el:-Semerkandi, Tefsir el-Kur'an 
12 - Ebu's-Suud Efendi, ir§ad'til-Akl'is-Selim ila Mezaya'l-Kur' 

an'il-Kerim, Bulak - f275 
13 - Elmahh Muhamed Harildi Yaz1r, Hak Dini Kur'an Dili, An

kara - 1936 
14 - el~Ferra Ebu Zekeriyya Yahya, Maani'l-Kur'an, Kahire 

1955 
15 - Gazzali Ebu Hamid, Cevahir el-Kur'an, Beyrut- 1981 
16 ·_ Hanefi Ahmed, et-Tefsir'iil-ilmiyyi li'l-Ayat'il-Kevniyye fi'l

Kur'an, Kahire - 1960 
17 - Hazin Alaeddin Ali ibn Muhammed, Liibab fi Meani't-Ten
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~eyh, imam, e§siz, haf1z ve muttaki; imaduddin Ebu'l- Fida, is
man ibn el-Hatib, Ebu Hafs Orner ibn Kesir (Rahmetullahi Aleyh . ve 
Rad1yallahii Anh) der ki: . 

Kitabma hamd ile ba§layan Allah (c.c.)'a hamd olsun. 0, kita
bmda §6yle buyurur : «Hamd o Allah'a ki, kuluna dosdogru kitab1 in
dirdi. Ve onda hic;bir egrilik koymad1: Kendi katmda §iddetli bir bas
kim haber vermek ve salih amel i§leyen mu'minlere guzel bir muka
fat oldugunu mujdelemek ic;in. Orada temelli kalacaklardlr. Ve «Allah 
c;ocuk edindi» diyenleri uyarmak ic;in. Ne onlarm ne de babalarmm 
buna dair bilgileri vard1r. Ag1zlanndan c;1kan ne buyfik bir sozdur. 
Onlar, yalmz ve yalmz yalan soylerler.» (Kehf, 1- 5) 

Yaratmaya da hamd ile ba§hyarak §oyle buyurmu§tur : 
«Hamd, gokleri ve yeri yaratan, karanhklan ve aydmhg1 vareden 

Allah'a mahsustur. Sonra da kafirler, bunlan Rablerine denk tutu
yorlar.» (En'am, 1). 

. Yaratmay1 hamd ile sona erdirerek, cermet ve cehennem ehlinin 
akibetlerini zikrettikten sonra §6yle buyurmu§tur: 

«Ve melekleri de gorursun ki; Rablerine hamd ile tesbih ederek 
ar§m etraf1m ku§atiDI§lardir. Artik onlann arasmda hak ile hukmo
lunmu§tur. Ve: "Hamd olsun alemlerin Rabbi Allah'a denir." (~ti

mer, 75) · 
«0, oyle bir Allah'tir ki, kendinden ba§ka ilah yoktur. Onde de 

sonunda da hamd O'nad1r. hukum O'nundur. Ve O'na dondurtilecek
siniz.» (Kasas, 70) 

Her i§in ba§mda da sonunda da hamd O'na mahsustur. Yani ya
rattiklarmm ve yarat1r oldugunun hepsinde de hamde laYik olan O'dur. 

( •) ibn Kesir Tefsiri'nin mukaddimesi. 

Tefsir, C. IT, F . l 
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Namaz k1lan kimsenin dedigi gibi: «Allah1m, Rabbimiz hamd Sana'du. 
Gokler dolusu, yerler dolusunca ve daha istedigin §eyler dolusunca. >> 

Bunun i<;in cennet ehli hamd ile O'nu tesbih ederler. Uzerlerindeki 
muazzam nimetlerinden dolay1 nefesleri say1smca O'nu hamd ve tes
bih ile anarlar. · Kudretinin kemaline, saltanatmm azametine, liituf
larmm birbiri ardmca gelmesine ve ihsanmm devamma hamd eder
ler. Allah Teala'mn buyurdugu . gibi : 

((iman edip salih amellerde bulunanlan; imanlarma kar§lhk, Rab
leri dogru yola eri§tirir, nimet cennetlerinde altlarmdan Irmaklar 
akar. Oradaki dualan : "Miinezzehsin Allah'Im", dirlik temennileri: 
"Selam size" ve dualarmm sonu da: "Alemlerin Rabbi Allah'a hamd 
olsun" (§eklindedir.) » (Yunus, 9- 10). 

Hamd o Allah'a mahsustur ki; peygamberlerini; «insanlarin pey
gamberlerden sonra Allah'a kar§l bir hiiccetleri bulunmamas1 i~in miij
deleyici ve korkutucu olarak» gondermi§tir. Peygamberlerini Arap, 
Ummi, Mekke'li ve yollarm en dogrusuna gotiiren peygamberle hitama 
erdirmi§ir. Onu, gonderildigi giinden k1yamete degin, insanlardan ve 
cinlerden tiim yaratlklar i~in peygamber olarak gondermi§tir. 

((De ki : "Ey insanlar; ben, ger~ekten goklerin ve yerin miilkii 
kendisinin olan, O'ndan .ba§ka hi~ bir tann bulunmayan; hem oldii
ren hem dirilten Allah'm hepiniz i~in gonderdigi peygamberiyim. ~u 
halde Allah'a ve O'nun iimmi peygamberi olan el~isine inamn - ki 
o da Allah'a ve O'nun sozlerine inanmaktad1r- ve O'na" uyun." (A'raf, 
158). 

Bu Kur'an bana; sizi de, ula§tlgl kimseleri de uyarmam i~in vahy 
olundu.» (En'am, 19) · 

Araptan, acemden, siyahtan, kizlldan, insandan ve cinden kime 
bu Kur'an teblig edilirse, onu uyanr ve korkutur. Bunun i~in Allah 
Teala: ((Hiziplerden kim ona kiifrederse onun i~in vaad olunan yer 
ate§tir.>> (Hud, 17) Saydiklanm1zdan, kim Kur'an'1 inkar ederse Allah 
Teala'mn hiikmii uyarmca ona vaad olunan yer cehennemdir. Nite
kim Allah Teala §oyle buyurmaktadir : 

«Bu sozii yalanlayanlan bana b1rakt Biz onlan kendilerinin bil
meyecekleri bir yonde derece derece azaba yakla§tlracag1z. Miihlet 
veriyorum Ben onlara. ~iiphesiz ki, Benim tuzag1m saglamdir.» . (Ka
lem, 44- 45) 

Rasulullah (s.a.) da buyurur ki: ((Ben, k1zlla ve siyaha peygam
ber olarak gonderildim.» Miicahid; bu hac:1isin a~1klanmasmrla der ki: 
Yani insanlara ve cinlere. Allah'm salat ve selam1 onun llzerine ol
sun. 0 (Hz. Peygamber), Allah'm biitiin varhklar, cinler ve insanlar 
i~in gonderdigi el~isidir. ((Oniinden ve ardmdan batllm gelmedigi Ha-
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kim ve Hamid olan (Allah'tan) indirme olan bu aziz kitaptan» Aliah 
Teala kendisine ne vahy etmi§se onu biitiin insanlara ve cinlere teb
lig etmi§tir. insanlara tebliginde Allah Teala'nin buyruklarHll kavra
maya ah§malanm ogretmi§tir. Allah Teala buyurur ki : 

«Onlar, hala Kur'an'1 geregi gibi dii§iinmeyecekler mi? Eger o, 
Allah'dan ba§kas1 tarafmdan gelseydi, muhakkak ki i9inde birbirlerini 
tutmayan bir9ok §eyler bulurlardL» (Nisa, 82) 

«Ayetlerini dii§:Unsiinler ve akll sahibi olanlar ogiit alsmlar diye 
sana miibarek bir kitab indirdikn (Sad, 29) 

«Yoksa bunlar, Kur'an'1 dii§iinmezler mi? Veya kalbleri kilitli 
midir?» (Muhammed, 24) 

Bilginlere dii§en gorev; Allah kelammm anlamlanm a91klamak, 
onu tefsir etinek, ihtimallerini ara§tlrmak ve bunu ogrenip ogret
mektir. Nitekim bu hususta Allah Teala §6yle buyurur: 

«Hani Allah, kendilerine kitab verilenlerden : "Onu mutlaka in
sanlara a91klayacaksm1z, gizlemeyeceksiniz" diye soz almi§tl. Onlar ise 
bunu arkalarma attllar. Ve az bir degerle degi§tiler. Satm ald1klan 
§ey ne kotiidiir?» (Al-i i:mran, 187) · 

<<Hay1r, kim ahdini yerine getirir ve (giinahtan) sak1mrsa §iiphe 
yok ki Allah; sakmanlan sever. Allah'm ahdini ve kendi yeminlerini 
az bir pahaya degi§enlerin, ahirette hi9bir pay1 yoktur. Allah, klya
rriet giinii onlarla konu§maz, onlara bakmaz, onlar1 temize 91karmaz. 
Ve onlar i9in elim bir azab vard1r.» (Al-i i:mran, 76 • 77) 

Boylece yiice Allah bizden onceki ehl-i kitab1; kendilerine indiri
len Allah kitabmdan yiiz 9evirerek diinyaya yonelmelerinden ve diin
ya mall toplamalanndan, -Allah'm kitabma ittiba etmekle emr olun
duklan halde- bunun d1§mdaki §eylerle me§gul olmalarmdan dolay1 
zemmetmi§ ve yermi§tir. 

Ey Miisliimanlar; Allah Teala'nm zemmettigi §eylerden bizim ka-
9mmam1z gerekir. Bize emir buyurmu§ oldugu §ekilde, Allah katmdan 
indirilen kitab1 ogrenip ogretmemiz, anlay1p anlatmam1z ve emr olu
nan §eye uymam1z gerekir. Nitekim Allah Teala buyurur ki : 

«Iman edenlerin, Allah'1 anmak ve O'ndan inen ger9ek i9in kalb
lerinin sayg1yla yumu§ama zamam hala gelmedi mi? Onlar, daha 
once kendilerine kitab verilip de iizerlerirlden uzun zaman ge~mi§, ar
tlk kalpleri katlla§ml§ bulunanlar gibi olmasmlar. Onlardan bir~ogu 
fas1klard1r. Bilin ki, Allah, oliimiinden sonra yeryiiziinii canlandmyor. 
Akhmz1 kullammz diye size ayetleri a~1k~a bildirdik.» (Hadid, 16- 17) 

Yiice Allah bu ayetin ba§mda Hakk Teala'mn, oliimiinden sonra 
yeri dirilttigi gibi iman ile kalpleri yumu§atlp giinah ve isyanlarla 
karard1ktan sonra hidayete erdirdigine dikkatleri 9ekmektedir. Allah'-
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tan beklenen ve istenen de bize bunu yapmas1d1r. 0, Comerttir, Ke
rimdir. 

Denilirse ki, tefsir yollarmm en guzeli hangisidir? 
Cevap olarak deriz ki ~ Bu konuda yollarm en saglami Kur'an'm 

Kur'an ile tefsir edilmesidir. Qtinku bir yerde ozet olarak (mucmel) 
zikr edilen husus, bir ba§ka yerde mufassal olarak anlatllmi§tlr. Eger 
senin i~in zor gelirse ·sunnete ba§vurman icab eder. <;unku 0 Kur'an'1 
§erh etmekte ve a~1klamaktad1r. Hatta imam Ebu Abdullah Muham
med ibn idris el-§a.fi denii§tir ki : «Rasulullah (s.a.) 'm hukmett~gi 
§eylerin hepsi Kur'an'dan anlami§ oldugu §eylerdir.» <;unku Allah 
Teala §6yle buyurur : 

«Dogrusu biz sana kitab1 hak olarak indirdik ki, insanlar ara
smda Allah'm sana gosterdigi gibi hukum veresin. Hainlerin savunu
cusu olma.» (Nisa, 105) 

«Kitaplar ve delillerle (gonderdik). Sana da· insanlara indirileni 
a~1klayasm diye bu zikri (Kur'an'I) indirdik. Belki dti§tinurler.>J 
(Nahl, 44) 

«Sana kitab1, s1rf ihtilafa dti§ttikleri §eyleri onlara a~1klaman ve 
lnananlar topl.uluguna da hidayet ve rahmet olmak uzere indirdik.» 
(Nahl, 64) . 

Bunun i~in de Rasulullal.1 (s.a.) §6yle buyurur: «Dikkat edin, 
bana Kur'an ve onunla beraber bir misli verilmi§tir.>J Yani Sunnet . . 
Sunnet te aym §ekilde Kur'an'm nazil oldugu gibi vahiy yoluyla na
zil olmu§tur. Ancak o, Kur'an gibi tilavet edilmez. Nitekim imam 
§afii merhum ve diger imamlar bu konuda pek ~ok deliller zikret
mi§lerdir ki buras1 onlan a~1klamamn yeri degildir. 

Maksad; senin Kur'an'1 tefsir ederken Kur'an'a ba§vurmandlr. 
Eger Kur'an'da bir a~1klama bulamazsan, Sunnet'e ba§vurman gere
kir. Qunku Resulullah (s.a.) Muaz'1 Yemen'e vali olarak gonderir
ken §6yle buyurmu§tu: «Ne ile hukmedeceksin? · 0, Allah'm kitab1yla 
demi§ti. ~Rasulullah (s.a.) eger onda bulamazsan? buyurunca; o 
(Muaz), RasUlullah'm sunnetiyle demi§ti. (Rasulullah (s.a.) : Eger 
onda da bulamazsan? 0 (Muaz), kendi gorti§timle i~tihad ederim de
mi§ti.» Denir ki (Ravi der ki: Rasulullah (s.a.) (Muaz'm gogsune 
vurarak) buyurdu: «Hamd olsun o Allah'a ki, Allah el~isini onun raz1 
ol~cag1 §eye muvaffak k1ld1.» Bu hadis, Sunen ve Musned kitapla
rmda belirtildigi gibi saglam isnadla varid olmu§tur. 

Biz, Kur'an'da ve Stinnette (bir ayetin tefsirini) bulamazsak, o za
man sahabenin sozune muracaat ederiz. <;unku onlar, ozel durumlan 
ve karineleri gordtikleri i~in bunu en iyi bilenlerdir. Aynca onlar, tam 
bir anlayi§, saglam bir bilgi ve amelde sebat sahibiydiler. Bilhassa i~

lerinden bilgin olanlar, Hulefa-i Ra§idin ve Abdullah ibn Mes'ud gibi 
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ashabm onde gelenleri hem kendileri hidayete ermi§ler, hem de ba§
kalanm hidayete erdirmi§lerdi. Allah onlarm ciimlesinden raz1 olsun. 

imam Ebu Ca'fer ibn Cerir el-Taberi der ki: Bize Ebu Kiireyb ... 
Mesruk'tan rivayet etti ki, Abdullah (ibn Mes'ud) §Oyle demi§: 

«Kendisinden ba§ka ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki, 
Allah'm kitabmdan hic;bir ayet nazil olmarm§tlr ki, ben onun nerede 
ve kimin hakkmda nazil oldugunu bilmeyeyim. Allah'm kitabm1 ben
den daha iyi bilen birisi bulunursa, ad1mlanm beni ona gotiirdiigii sii
rece giderim.» 

A'me§ te . .. Abdullah ibn, Mes'ud'un §Oyle dedigini rivayet eder : 

Cn-1 J-11__, .~t.... J fi ~ ~ j_,~ r-1 0\,J ~ ~ I~JL:.. .?.-)\ .:)l5 

«Bizden bir ki§i; on ayet ogrenince, onlarm manalanm belleyip onun
la amel edinceye kadar bu (on ayeti) a§mazdJ..» 

Ebu Abdurrahm.an el-Siilemi der ki: Bizi okutanlarm anlattlkla
. rma gore onlar, RasUlullah (s.a.) 'dan okurlanm§. On ayet ogrendik

leri zaman o ayetler ile amel etmeden gec;mezlermi§. Boylece biz, 
Kur'an'1 ve omu;la amel etmeyi birlikte ogrendik, derlermi§. 

Bu derin bilginlerden birisi de dipsiz bir deniz olan, Resulullahm 
amcazadesi, Abdullah ibn Abbas't1r. Allah Resuliiniin duas1 sayesinde 
o, Kur'an'm tercumam olmu§tur. Nitekim Allah Rasulii onun ic;in; 
«Allah1m, ·onu (Abdullah ibn Abbas) dinde fakih (derin bilgin) k1l 
ve kendisine Kur'an'm te'vilini ogret.» buyurm~tur . 

., ibn Cerir Taberi der ki : Bize Muhammed ibn Be§§ar... Muslim'-
den nakl etti ki; Abdullah ibn Mes'ud, «evet, ibn Abbas, Kur'anm ter
cumam idi» demi§tir. ibn Cerir Taberi, Yahya ibn Davud kanahyla .. . 
Mesruk'tan, ibn Mes'ud'un boyle dedigini rivayet eder. Aym rivayet 
Biindar yoluyla Ca'fer ibn Avn'den nakledilir. ibn Mes'ud'un, Abdul
lah ibn Abbas hakkmda boyle dedigine . dair rivayetin isnad1 sahih
tir. Abdullah ibn Mes'ud (r.a.) -dogru olan rivayete gore- 32 y1lm~ . 
da vefat etmi§tir. Abdullah ibn Abbas ondan sonra 36 yil daha ya§a
ml§tlr. Sen onun ibn Mes'ud'dan sonra daha ne bilgiler elde ettigini 
tahmin edebilirsin? 

A'me§ Ebu Vail'den rivayet ederek der ki: Hz. Ali, Abdullah ibn 
Abbas'1 (hac mevsiminde) yerine halife tayin etti. 0 halka hut be 
irad etti ve hutbesinde Bakara suresini okudu (bir rivayete gore de 
Nur suresini). Ve onu oyle bir tefsir etti ki, eger rumlar , tiirkler ve dey
lem 1rk1 duymu§ olsayd1 miisliiman olurdu. · 

Bunun ic;in Ismail ibn Abdurrahman el-Suddi (biiyiik) tefsirin
de ibn Mes'"!ld ve ibn Abbas'tan c;ok rivayet nakleder. Bazan da Ra
sulullah (s.a.) 'm : «Benden bir ayet dahi olsa teblig edin, israil ogulla-
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rmdan soz edin, bunun bir sakmcas1 yoktur. Kim de bana bilerek bir 
yalan isnad ederse cehennemde kendi yerini haz1rlasm.,, buyrugu ile 
miibah kildigi ehl-i kitab'a dair sozleri nakleder. Bu hadisi Buhari 
Abdullah ibn Amr'dan rivayet etmektedir. Abdullah ibn Amr (r.a.) 
bu hadise dayanarak Yermuk giinii (sava§mda) ehl-i kitabm kitap
larmdan iki yiik dolusu kitap elde etti. Bu hadisten ald1g1 izne binaen 
onlardan anlad1g1 kadanyla naklederdi. 

Ne · var ki bu israiliyyata 'dair hadisler ve sozler te'yid i~in degil , 
delil getirmek i~in zikredilir. <;iinkii israiliyyat ii~ tiirliidiir : 

Birincisi: Elimizde_ dogruluguna dair delil bulunan ve sahih oldu
gunu bildigimiz k1s1m. 

ikincisi: Elimizde bulunan (kaynaga) ayk1n oldugu i~in yalan 
oldugunu bildigimiz k1s1m. 

Ut;:iinciisii: Ne o kabilden, ne de bu kabilden olmay1p hakkmda 
soz soylenmemi§ olan k1S1md1r. Biz bu k1sma inanmay1z fakat yalan
lamay1z da. Yukarda goriildiigii gibi bunlarm anlatllmas1 caizdir. Fa
kat ~ogunlukla dini bir konuda faydas1 olmayacak §eylerdir. Bunun 
i~indir ki ehl-i kitap bilginlerinin bir~ogu da farkh gorii§lere sahip
tirler. Keza bu nedenle miifessirler arasmda da (onlarm nakli husu
sunda) aynhk goze ~arpmaktad1r. (Ornek olarak) Ashab-1 Kehf'in 
ad1m zikretmekte, kopeklerinin rengini ve onlarm say1larm1 naklet
mektedirler. Hz. Musa'mn asasmm hangi aga~tan oldugunu ve Allah 
Teala'mn ibrahim peygamber i~in dirilttigi ku§larm adm1 zikretmek
tedirler. Bakara hadisesinde oliiye vurulan k1smm neresi oldugunu ve 
Allah Teala'nm Musa ile konu§tugu agacm tiirii zikredilmektedir. 
Daha buna . benzer Allah Teala'mn Kur'an'da miiphem · biraktlgi bir
~ok konular vard1r ki bunlarm belirlenmesinde miikelleflerin ne dini, 
ne de diinyevi faydalan sozkonusudur. Lakin onlarm degi§ik gorii§le
rini nakletmek caizdir. Nitekim Cenab-1 Allah (buna ornek olarak) 
§oyle buyurur : 

«Karanhga ta§ atar gibi : "Magara ehli ii~tur, dordiinciisii kopek
leridir" derler. "Veya be§tir, altmc1lan kopekleridir" derler. Yahut : 
"Yedidir, sekizincileri kopekleridir" derler. ·:onlarn1 saylSlm en iyi hi
len Rabbimdir" de. Onlan pek az kimseden ba§kasi bilmez. . Bu yiiz
den onlar hakkmda bu k1sa anlatllanlarm di§mda kimseyle tartl§ma 
ve onlar hakkmda kimseden bir §ey sorma.,, (Kehf, 22) 

Bu ayet-i kerime, bu konudaki tavn anlatmakta ve bu hususta 
bilinmesi gerekenleri belirtmektedir. Allah Teala bu ayette Ashab-1 
Kehf ile ilgili olarak ii~ ayn gorii§ii anlatarak ilk ikisinin zaytf oldu
gunu belirtmekte, ii~iinciisiine dair bir §ey .soylememektedir. Bu da 
onun dogru olabilecegine delalet , eder. <;iinkii eger yanh§ olsayd1 
Kur'an-1 Kerim ilk i,kisini reddettigi gibi onu da reddederdi. Soma 



MUKADDiME 7 

bunlarm say1lanndan haberdar olma konusuna l§lk tutarak §6yle bu
yurmaktadlr: ((De ki: Rabbim onlarm say1sm1 en iyi bilendir.>> insan
lardan Allah'm haberdar ettikleri pek az ki§i dl§mda, hi<; kimse bu 
konuda bir bilgiye sahip degildir. Bunun i<;in de §Oyle buyurmakta
chr: 

<<Bu yuzden onlar hakkmda k1sa anlatllanlarm di§mda kimseyle 
tart1§ma.1> 

Yani altmda bir §ey sakh olmayan bu konuda kendini yorma ve 
onlara soru sorma. <;unku onlar bu konuyu bilmezler, ancak bo§luga 
ta§ atarlar. i§te bu ayetler farkh gorii§lerin hikayesi konusunda guzel 
bir ornektir. Bu konuda soylenen sozlerin hepsini dogru olarak zikre
dip, dogru olana dikkatleri <;ekmeli ve yanh§ olam gostererek farkh 
gorii§leri anlatmah ve netice zikredilmelidir ki tartl§ma ve munaka§a 
uzamasm, faydas1z yere ihtilaflar belirmesin. Onun yerine daha mu
him konularla ugra§Ilsm. Bir konudaki ihtilaflan anlatlp da konuyla 
ilgili diger gorii§leri belirtmeyen ki§inin sozu eksiktir. <;unku b1rak1-
Ian k1smm dogru olmas1 muhtemeldir. Keza ihtilaflan nakledip oy
lece b1rakmak ve dogruya dikkatleri <;ekmemek te eksiktir. Eger bir 
ki§i kas1th olarak dogru olmayam dogru gosterirse, kas1tll olarak ya
lan soylemi§ olur. Veya bilmeyerek dogru olmayam dogru gosterirse, 
hata etmi§ olur. Keza fayda olmayan konularda ihtilaflan serdetmek . 
ve o~u itibariyle bir iki sozle ozetlenebilecek hususlan saYJslz kelime
lerle ve sozlerle uzatmak bo§una zaman tiiketmek olur ve dogru ol:
mayamn <;ogaltllmasl neticesine vanr ki bu, yalan elbise giyen gibi
dir. Ve Allah dogruya ula§tlr.andir. 

Eger Kur'an'da, Sunnet'te ve sahabe'den nakledilen rivayette bir 
ayetin tefsiri bulunmazsa; imamlarm <;ogu bu hususta, mucahid ve 
ibn Cerir gibi tabiin'in sozlerine muracaat etmi§lerdir. <;unku Muca
hid Kur'an tefsirinde bir delil mesabesinde idi. Nitekim Muhammed 
ibn ishak Mucahid'in §t:iyle dedigini nakleder : 

((Ben, Kur'an'1 ibn Abbas'a Fatiha'dan sonuna kadar ii<; kerre 
(okuyarak) arz ettim; her ayetin uzerinde duruyor ve ona sual so
ruyordum.>> 

ibn Cerir.. . ibn Ebi MUleyke'nin §t:iyle · dedigini bildiriyor : Ben 
Mucahid'in ibn Abbas'a Kur'an tefsirine dair sual sordugunu ve be
raberinde levhalar (yazmak i<;in) bulundugunu gordum. ibn Abbas 
ona yaz diyordu. Nihayet butun ayetlerin tefsirini ona sormu§tu. Bu
nun i<;in Sufyan el-Sevri dedi ki : ((Mucahid'den bir tefsir gelirse bu 
senin i<;in yeterlidir.>> 

Said ibn Cubeyr, ibn Abbas'm kolesi ikrime, Ata ibn Ebu Rebah, 
Hasan el-Basri, Mesruk ibn Ecda', Said ibn Museyyeb, Ebu'l- Aliyye, 
Rebi' ibn Enes, Katade, Dahhak ibn Muzahim ve diger tabiin, teba-i, 
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tabiin ve onlardan sonra gelenler de bunlar arasmdad1r. Delil olarak 
onlarm sozleri de zikredilmektedir. ifadelerinde kelime bak1mmdan 
farkhhk bulunabilir ve bilgisizler onu ihtilaf olarak kabul edip degi
§ik gorii§ler diye naklederler. Ama mesele oyle degildir. <;iinkii onlar
dan her birisi, bir §eyi benzeri veya laz1m1 ile ifade ederdi. BazlSl da 
bir §eye aymyla hiikiim koyard1. <;ogu yerde hepsi de aym anlam
dadlr, zeki ki§i buna dikkat etsin. Hidayete gotiiren Allah'tlr. 

~ll'be ibn el-Haccac ve digerleri derler ki : «Fer'i konularda tabii'
nin sozleri hiiccet degildir. Oyleyse tefsir konusunda nas1l hiiccet ola
bilir?» Yani bu sozler kendilerine muhalefet eden digerleri i<;in hiiccet 
olmaz demektedirler ki bu, sa-hihtir. Ancak bir konu iizerinde tabiin 
icma' ettigi zaman onun hiiccet olmas1 konusunda §iiphe yoktur. Eger 
bir konuda ihtilaf ederlerse bir k1sm1mn sozii digerlerine hiiccet ol
madlgl gibi, kendilerinden sonrakiler i<;in de hiiccet olmaz. Bu konuda 
Kur'an'm veya siinnetin diline ya da bilumum arap diline veya saha
belerin soziine ba§vurulu~. 

Kur'an-1 Kerim'in; miicerred olarak ki§inin kendi indi gorii§iiyle 
tefsiri haramd1r. Qiinkii Muhammed ibn Cerir (Taberi) 'in rivayetinde 
Muhammed ibn Be§§ar ... Abdullah ibn Abbas'tan nakleder ki Rasu
lullah (s.a .) §oyle buyurmu§tur : 

.~Wl0!~.\~ 1:;.(ti·~. ~~ ~i ... ~i~ if")l.IJ J~:~ . 
«Kim, Kur'an hakkmda kendi gorii§iiyle bir §ey soyler .veya bil

m~digi §eyleri soylerse cehennemde yerini haz1rlasm ... » Bu hadisi aym 
ifadelerle Tirmizi ve Nesei degi§ik tarik ile Siifyan el-Sevri'den nak
lederler. Ebu Davud ise merfu' olarak nakleder. · 

Tirmizi bu hadisin Hasen oldugunu soyler. ibn Cerir de bu hadisi 
Yahya ibn Talha'dan merfu olarak nakleder. Ancak Muhammed ibn 
Hamid'den mevkuf olarak Said ibn Ciibeyr ve ibn Abbas yoluyla nak
leder. Keza ayn bir tarikle ibn Abbas'tan nakleder ki bu konuda dog
ruyu en iyi Allah bilir. 

ibn Cerir der ki : Bize Abbas ibn Abdiilazim el Anberi ... Ciindeb'· 
ten nakletti ki Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§ : 

·' 

«Kim Kur'an hakkmda kendi gorii§iiyle soz soylerse yamlml§tlr.>> 
Bu hadisi Ebu Davud, Tirmizi ve Nesei Siiheyl ibn Nazm tarikiyle ri
vayet ederler. Tirmizi bu hadis i<;in garibtir, der. <;iinkii baz1 ilim er
babl, Siiheyl hakkmd~ (aleyhte) soz soylemi§lerdir. Bir ba§ka ifadey
le hadis §oyledir : ccKim kendi gorii§iiyle Allah'm kitabi hakkmda soz 
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soyler ve isabet ederse yine de hata i§lemi§tir.» Yani o bilgisi olma
digl konuda zorlanmi§ ve kendisine emrolunandan ba§ka bir yola git< 
mi§tir. o, mana bak1mmdan isabet etmi§ olsa bile, hata etmi§ olur. 
Qti.nkti. emri yer.ine getirmemi§tir. T1pk1 insanlar arasmda cehaletle 
hti.kti.m veren gibidir. Cehaletle hti.kti.m veren, o hti.kmti. uygun da dti.§se 
Cehennemdedir. Ancak hata edenden su~ bak1mmdan daha hafif olur. 
~ti.phesiz ki en dogruyu Allah bili~. Bunun i~in Allah iftira edenleri 
yalanc1 olarak tesmiye etmi§ ve §byle buyurmu§tur : 

«Buna kar§I dort §ahid getirmeleri gerekmez miydi? Mad em ki on
lar §ahidleri getiremediler, oyleyse Allah katmda yalanc1larm ta ken
disidirler.» (Nur, 13) 

~u halde iftira eden yalanc1d1r. isterse bizzat zina <:den birisine 
iftira atml§ olsun. Qti.nkti. o, kendisi ic;in haber vermesi helal olma
yan bir hususu haber vermi§tir. isterse bilmeyerek haber vermi§ ol
sun. Qti.nkti. o bilgisi olmadan kendisini kti.lfete sokmu§ say1llr. En 
dogrusunu Allah bilir. 

Bu nedenle gec;mi§lerden bir topluluk bilgileri olmad1g1 bir konu
nun tefsirinden kac;mmi§lardlr. NitelG.m ~u'be ... ibn Ebu Ma'mer'den 
rivayet eder ve der ki; Ebubekir S1ddik (r.a.) §byle buyurmu§tur: 
~<Ben Allah'm kitab1 (hakkmda) bilmedigim bir §eyi soylersem; han
gi yer beni banndmr ve hangi gok beni golgelendirir?» Ebu Ubeyd Ka-

sim el-Sellam da der ki: Ebubekir S1ddik'a ( ~i_, ;y\jJ «Mey

veler ve mer'alar ... » (Abese, 31) ayeti soruldugunda §byle demi§tir : 
«Ben Allah'm kitab1 (hakkmda) bilmedigim bir §eyi soylersem 

hangi yer beni barmdmr ve hangi gok beni golgelendiir?» Bu riva
yet mti.nkatl'd1r. Yine Ebu Ubeyd Enes'ten nakleder ki, Orner ibn Hat
tab minberde «Meyveler ve mer'alar ... » (Abese, 31) ayetini okumw~ 
ve §byle demi§ti : «Biz bu meyveyi biliyorduk ancak sonundaki 
"mer'alar" kelimesinin ne anlama geldigini bilmiyorduk. Sonra ken
di kendisine donerek «bu zorlama olur ya Orner!» demi§ti. 

Abd ibn Hti.meyd Enes'ten rivayet etti ve dedi ki, biz Orner ibn 
Hattab (r.a.) 'm yamnda idik, gomleginin arkasmda dort yama vard1, 
bu ayeti okudu ve "mer-alar" nedir? diye sordu, sonra i§te bu tekel
lti.ftti.r, sen onu bilmesen ne olur dedi. 

Bti.tti.n bunlar, Hz. Ebubekir ve Orner (r.a.) 'in "mer'alar" kelime
sinin nas1l bilinecegini ac;Iklamay1 kasdettiklerine hamlolunur. Yoksa 
onun yerden biten bir bitki oldugu ac;1ktlr ve bilmemezlik edemezler. 
Nitekim cenab-1 Allah §byle buyurur : 

«Yeryti.zti.nde tane ve ti.zti.m bitirdik.» 
ibn Cerir der ki: Ya'kub ibn ibrahim... ibn Ebu Mti.leyke'den 
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nakletti ki ibn Abbas'a bir ayetten sual soruldu; eger sizden bir klS· 
m1mza o ayet sorulsayd1 muhakkak ,onun hakkmda soz soylerdi. (ibn 
Abbas) ise bu konuda soz soylemekten ka~;md1. Bu hadisin isnad1 sa
hihtir. 

'Ebu Ubeyd der ki: Ismail ibn Ibrahim .. . Ebu Mtileyke'den riva
yet etti ki, adamm biri ibn Abbas'a «bin y1l miktarmda olan giinden>> 
sual edince, ibn Abbas ona : «Ellibin y1l miktannda olan giin nedir?)) 
diye sordu, adam onu bana soyleyesin diye sana sordum dedi. ibn 
Abbas dedi ki : «Her ikisi de Allah'm kitabmda zikrettigi iki giindiir. 
Allah onlan daha iyi bilir.>> Ve o (ibn Abbas) Allah'm kitabl konu
sunda bilmedigini soylemekten ka~;md1. 

Aym §ekilde ibn Cerir der ki: Ya'kub ibn ibrahim ... Velid ibn 
Miislim'den nakletti ki, Talk ibn Habib; Ciindeb ibn Abdullah'a gel
di ve ona Kur'an'dan bir ayeti sordu. 0 da dedi ki: Benim yammdan 
kalkmazsan eger miisliimansan seni zorlanm. Veya benimle oturmak
tan dedi. 

. ' 
Malik, Yahya ibn Said'den nakleder ki, Said ibn Miiseyyeb'e 

Kur'an'dan bir ayetin tefsiri soruldugunda : ((Biz Kur'an hakkmda bir 
§ey soylemeyiz» derdi. 

Leys ... S~id ibn Miiseyyeb'den rivayet ederek der ki: 0, Kur'an 
hakkmda ancak bilinen §eylerden soz ederdi. §u'be, Amr ibn Miirre'
den naklen der ki; adamm birisi Said ibn Miiseyyeb'e Kur'an'dan bir 
ayeti sordu: 0 da ikrime'yi kastecterek: ((Bana Kur'an'dan sorma, Onu, 
kendisine gizli bir §ey olmad1gm1 zannedene sor>> dedi. 

ibn §evzeb, Yezid ibn Yezid'den nakleder ki, o §oyle demi§: Biz 
Said ibn Miiseyyeb'e haram ve helaldan soruyorduk ve o insanlann en 
bilgini idi. Kendisine Kur'an'dan bir ayetin tefsitini sordugumuzda 
duymamu~ gibi susard1. 

ibn Cerir der ki : Ahmed · ibn Abed.. . Ubeydullah ibn Omer'den 
nakleder ve der ki : Ben, Medine fakihlerine ula§tlm. Onlar tefsir ko
nusunda soz soylemeyi ~;ok biiyiik (bir i§) sayarlard1. Aralarmda Sa
lim ibn Abdullah, Kas1m ibn Muhammed, Said ibn Miiseyyeb ve NatC 
vard1. 

Ebu Ubeyd der ki: Abdullah ibn Salih ... Hi§am ibn Urve'den nak
lederek §oyle dedi: Ben babamm Allah'm kitabmdan bir ayeti te'vil 
ettigini hi~; i§itmedim. Eyyub, Muhammed ibn Sirin'den nakleder ki 
o §oyle demi§: Ubeyde el-Selmani'ye Kur'an'dan bir ayeti sordugumda 
o §oyle dedi. Kur'an'm ne i~;in nazil oldugunu bilenler gittiler, onun 
i~;in Allah'tan kork ve ~ekinmeye bak. 

Ebu Ubeyd der ki: Muaz ... Yessar'dan nakletti ve dedi: Sen Al-
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lah'tan bir soz naklettigin zaman dur ve onun ba§ taraflyla son tara
fma bak. 

Hii§eym ... ibrahim'den nakletti ve dedi ki: Bizim arkada§lanmiz 
Kur'an'1 tefsir etmekten korkarlar ve ondan c;ekinirlerdi. 

§u'be ... §a'bi'nin §oyle dedigini nakleder: 
«Vallahi hie; bir ay~t yok ki ben ondan sual sormayay1m. Ancak 

ifade Aziz ve Celil olan Allah'md1r.» 
Ebu Ubeyd der ki: «Hiiseym ... ¥esruk'un §6yle dedigiili rivayet 

eder : Tefsirden sakmm c;iinkii o Allah'tan rivayettir. 
Bu sahih hadisler ve ona benzeyen selefin onderlerinden nak

ledilenler, onlarm bilmedikleri konuda tefsire dalmaktan kac;mdikla
nm gosterir. §eriat ve dil bak1mmdan bildigi konuda konu§anlara ge
lince; bunda bir beis yoktur. Bunun ic;in o zevattan ve digerlerinden 
tefsir konusunda birc;ok sozler nakledilmi§tir ve bunun c;eli§ik taraf1 
da yoktur. · Zira onlar bildikleri §eyleri soylemi§ler bilmedikleri konuda . 
da susmu§lardir. i§te herkese dii§en gorev de budur. Nasll bilinmeyen 
konuda susmak vacipse, bilinen konuda soru soruldugu zamail soy
lemek te vaciptir. Qiinkii Allah Teala: «Siz elbette onu insanlara a<;Ik
lar ve saklamazsm1z.)) buyurmaktad1r. Ve nitekim c;e§itli yollarla riva
yet edilen bir hadis-i §erif'te de §oyle buyurulmu§ur : «Kime bir bilgi 
sorulur ve o bunu gizlerse k1yamet giiniinde ate§ten bir gem ile gem
lenir.» Ebu Ca'fer ibn Cerir'in rivayet ettigi hadise gelince, Abbas ibn . 

_ Abd'iilazim nakleder ki. .. Hz. Ai§e §oyle buyurmu§tur .: "Rasulullah 
(s.a.) · Kur'an-1 Kerim'den kac; ayeti tefsir etmi§se onu Cibril (a.s.) ken
disipe ogretmi§ti." Sonra aym rivayet Ebu Bekir Muhammed ibn Ye
zid el-Tarsusi kanahyla da nakledilmi§tir. Ancak bunun garib ve miin
ker bir hadis oldugu belirtilmi§tir. Qiinkii buradaki ravi olan Ca'fer,. 
Muhammed ibn Halid ibn Ziibeyr ibn Avvam el-Kurey§i ez-Ziibeyri'
dir. Buhari bunun hadisine tabi olunam1yacagm1 soyler. Hat1z Ebu'l
Feth el-Ezdi de hadisin miinker oldugunu belirtir. imam Ebu Ca'fer 
(Taberi) de bu konuda ozetle §oyle der : Bu ayetler ancak Allah'm 
belirtmesiyle Cebrail (a.s.) 'in iizerinde durarak bildirdigi ayetlerdir. 
Bu hadis sahih ise, bu yorum da sahihir. Qiinkii Kur'an'm bir kismi
mn bilgisini Allah kendi katmda saklami§tlr. Bir k1srrum bilginler bi-
lir, bir k1smm1 araplar liigattan anlarlar. Bir k1sm1m da bilmemekte 
hie; kimse mazur say1lamaz. Bu hususta ibn Abbas'in da tasrihi var
dir. :ibn Cerir'in soyledigine gore Muhammed ibn Be§§ar... Ebu Ze
nud'dan ibn Abbas'm §Oyle dedigini nakleder ; Tefsir dort tiirliidiir : 
Bir k1smm1 araplar sozierinden anlarlar. Bir k1smmm tefsirini ·bilme
mekten dolay1 hie; kimse ~azur say1lmaz. Bir k1smmm tefsirini ancak 
bilginler bilir. Bir k1smmm tefsirini de Allah'tan ba§ka kimse bilmez .. 
ibn Cerir der ki; buna henzer bir rivayet isnad1 soz gotiirebilecek ha-
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dislerde de nakledilmi§tir. Nitekim Yllnus ibn Abd'ul- A'la .. . ibn Ab
bas'tan Rasulullah (s.a.)'m §Oyle buyurdugunu rivayet eder: <~Kur'an 
dort harf iizere indirilmi§tir. Bir kiSml helal ve haramdlr, hi~ kimse 
onu bilmemekte mazur say1lmaz. Bir k1sm1 arabm tefsir edebilecegi 
k1simd1r. Bir k1snn bilginlerin tefsir edebilecegi kls1md1r. Diger bir 
k1sm1 da Miite§abih ayetlerdir ki Allah'tan ba§ka kimse onu bilemez. 
Allah'tan -ba§ka her kim onu bildigini iddia ederse yalanc1d1r.» 
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FATiHA SURESi 

(Mekkede nazil olmw~tur, yedi ayettir) 

1 Rahman ve Rahim olan Allah 'In adiyla 

2 Hamd; alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. 
3 Rahman'dir, Rahim'd.ir. 
4 Din giiniiniin malikidir. 
5 - Yaln1z Sana ibadet ederiz ve yaln1z Senden yar

dim dileriz. 
6 - Bizi dosdogru yola ilet. 
7 - . Nimete erdirdiklerinin yoluna, Gazaba ugrayan

lann ve dalalete dii~enlerinkine degil. 
Fatiha suresi, Mekki (Mekke'de nazil olrnu§) bir suredir. Ibn Ab, 

bas, Katade ve Ebu'l- Aliye boyle zikrederler. Medine'de indigi de soy
lenir. Bunu Ebu Hureyre, Mucahid, Ata ibn Yessar ve Zuhri nakle
derler. Iki kerre nazil oldugunu, birinin Medine donemine, digerinin 
Mekke donemine rastlad1gm1 soyleyenler de vard1r. Birinci gorii§ daha 
dogrudur. <;unku Allah Teala «Sana Seba' el-Mesani'yi verdik>> bu
yurmu§tur. §uphesiz ki en iyisini J\,llah bilir. 

Bu surenin yedi ayet oldugunda ihti~af ·yoktur. (Amr :ibn Ubeyd 
sekiz, Huseyin el-Ca'fi ise alt1 · ayettir der. Her iki kavil de §az'dlr). 
Ancak besmelenin ba§h ba§ma bir ayet olup olmadlgl tartl§rnahdlr. 
Nitekim KUfe'li Kurra'nm tumii ile sahabe ve tabiinden bir toplulugun 
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gorU.§U. boyledir. Daha sonra gelen bilginlerden de bir grup bu goru§e 
katllffil§tlr . .Ayetin bir klSffildlr veya ba§langl~ta ayet degildir diyen
ler ise Medine'li Kurra'd1r. Yeri gelince belirtilecegi gibi bu konuda 
fakihler u~ ayn gorU.§e sahiptirler. 

Mufessirler dediler ki ; bu surenin kelimeleri yirmibe§tir, harfleri 
ise yuz onu~tur. imam Buhari, Tefsir kitabmm ba§mda . der ki (Fa~i
ha suresine) «Ummu'l- Kitab = kitabm anasv> ad1 verilmi§tir; ~linku 
Mushaflarm yazih§ma onunla ba§lamr ve namazda Kur'an vkumaya 
Fatiha ile ba§lamr. Denildi ki, bu adm verilmesinin sebebi; Kur'an'm 
butun muhtevasmm bu suredeki manaya raci' olmasmdandtr. 

ibn Cerir der ki: Araplar her i§in butunune veya ba§langtcma 
- ardmdan gelen bolumler varsa- bu hepsinin onderi veya anast huk
munde oldugu i~ili ona «ana» adtm verirler. Nitekim beyni kaplayan 
, leriye ba§m anast adt verilir. Askerlerin altmda toplandtklan sanca
ga da ana ad1 verilir. Bu konuda §air Zfurimme'den de bir ~hid ge
tirilir. 

ibn Cerir der ki : Mekke'ye «Ummu'l- Kura = kasabalarm ana
SI» admm verilmesi hepsinin onunde yer almasmdandtr. Digerleri on
dan sonra gelmektedir. c;unku yeryuzu onun altmda yuvarlanmt§tlr, 
denilir. 

Bu sureye Fatiha adt da verilir, ~unku Kur'an okunmaya onun
la ba§lamr. Sahabe-i Guzin Mushaf-1 ~erif'i yazmaya onunla ba§la
mt§lardtr. «Seb'al- Mesani» adt verilmesi de dogrudur. c;unku namaz
da iki kerre tekrarlamr ve her rek'atta okunur. Kaldt ki, Mesani ke
limesinin daha ba§ka anlamlan da vardtr ki biz yeri gelince in§aallah 
onlardan bahsedecegiz. 

r imam Ahmed der ki; bize Yezid ibn Harlin ... Ebu Hureyre'den 
nakletti ki Rasulullah (s.a.) Kur'an'm ·anast hakkmda §6yle buyur
mu§tur: «Fatiha Kur'an'm anastdtr, o iki kerre tekrarlanan yedidir 
ve o yuce Kur'an'm kendisidir.» imam Ahmed aynca bu hadisi ismail 
ibn Orner ibn Ebu .Zi'b'den rivayet eder. Ebu Ca'fer Muhammed ibn 
Cerir el-Taberi der ki; bana Yunus .. . Ebu Hureyre (r.a.) 'dan nakletti 
ki, Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: · 

«0 (Fatiha) Kur'an'm anastdtr. 0 kitabm fatiha'stdtr ve iki kerre 
tekrarlanan yedidir .. . » 

Haftz Ebu Bekr Ahmed ibn Musa ibn Merduveyh tefsirinde der 
ki, Ahmed ibn Muhammed ibn Ziyad ... Ebu Hureyre (r.a.)'den nak
letti ki, Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur : «ElhamdUlillahi Rab
bi'l- Alemin, yedi ayettir. Bunlardan birisi Bismillahirrahmanirrahim'
dir. 0 iki kerre tekrarlanan yedi ve yuce Kur'an'dtr. 0 kitabm anas1 
ve fatiha'stdtr. » 
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Darekutni de aym §ekilde bu hadisi Ebu Hiireyre'den merfu ola
rak rivayet eder ve ravilerinin hepsinin de sika oldugunu soyler. 

Beyhaki de Hz. Ali, ibn Abbas ve Ebu Hiireyre'den rivayet eder 
ki, onlar «Seb'al- mesani» iki kerre tekrarlanan yedi tabirini fatiha 
olarak tefsir etmi§ler ve Besmelenin de bunun yedincisi oldugunu be
lirtmi§lerdir. Besmeleden bahsedince bu konunun devam1 gelecektir. 

Fittiha Suresinin Onemi: 

imam Ahmed ibn Hanbel (r.a.) «Miisned>> adll eserinde der ki; 
Yahya ibn Said ... Ebu Said ibn el-Mualla'dan nakleder ki o §oyle de
mi§ : Ben namaz k1llyordum, ResUlullah (s.a.) . beni c;ag1rd1, ben na- · 
maz1m1 k1ld1m sonra Resulullaha icabet ettim. Yanma geldigimde bu
yurdu ki: «Bftna gelmekten seni allkoyan nedir?)) «Ey Allah'm Rasulii 
ben namaz k1llyordum,)) dedim. Buyurdu ki; Allah Teala : 

«Ey iman edenler, sizi hayat verecek §eylere c;ag1rd1g1 zaman; 
Allah'a ve Rasuliine icabet edin. Hem bilin ki, Allah §iiphesiz ki§i ile 
kalbi arasma girer. Ve muhakkak ona doniip toplanacaksm1z.>> (En
fa!, 24) buyurmad1 m1? · Sonra devam etti; «Ben sana Mescid'den c;Ik
mazdan once Kur'an'm en biiyiik suresini ogretecegim>> dedi ve elim
den tuttu. Mescidden c;Ikmak isteyince dedim ki; ey Allah'm Rasulti. 
((Mescidden c;1kmazdan once Kur'an'm en biiyiik suresini ogretecegi1n 
buyurmu§tunuz)) dedim. 0, «evet Elhamdiilillahi Rabbi'l - Alemin,>> i§te 
o, iki kerre tekrarlanan yedi ve bana verilen yiice Kur'an'm kendisi
dir>> buyurdu. Bu hadisi Buhari de rivayet eder. Ebu Davud, Nesei 
ve ibn Mace de ~u'be kanallyla muhtelif yollardan rivayet ederler. 
Vakidi ise Muhammed ibn Muaz el-Ensari yoluyla Ubeyy ibn Ka'b'dan 
nakleder. 

imam Malik ibn Enes'in «el-Muvatta)) adll eserinde, dikkat edil
mesi gereken bir husus yer allr : Malik'in, A'la ibn Abdurrahman ibn 
Ya'kub'tan rivayetine gore; ibn Amir'in kolesi Ebu Said onlara §U 
bilgiyi aktarmi§: Rasulullah (s.a.) Ubeyy ibn Ka'b'1 namaz kilar
ken c;agirmi§tl, o namazm1 bitirince Peygamberin yanma vard1. (Ravi 
der ki) Rasulullah (s.a.) elini elimin ic;lne koydu, mescidin kapl
smdan bkmak istiyordu ve §Oyle buyurdu : «isterim ki mescidin ka~ 
p1smdan <;Ikmadan once Tevrat'ta, incil'de, Kur'an'da benzeri nazil 
olmaml§ bir sureyi ogrenesin.)) Ubeyy ibn Ka'b (r.a.) . diyor ki: Ben· 
yava§ yava§ yiiriimeye ba§lad1m. Oilu bekliyordum, sonra dedim ki: Ey 
Allah'm Rasulii, bana vadettigin sure hangisidir? Buyurdu ki: ccNa
maza ba§lad1gm zaman ne okuyorsun?» Ben de Elhamdiilillahi Rabbi'l 

Tefsir. C. IT, F. 2 
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Alemin" sonuna kadar okudum. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: «iljte 
o bu suredir, o, iki kerre tekrarlanan yedi ve bana verilen ytice Kur'an'
m kendisidir.,, 

Burada nakledilen Ebu Said, ibn el-Mualla degildir. Ancak ibn 
el-Esir «Cami el-Usuhl adh eserinde boyle sanm1§t1r. Ondan sonra ge
lenler de bu zanna tabi olmu§lardir. Zira Ebu Said ibn el Mualla En
sar'dan bir sahabedir. Buradaki Ebu Said ise Huzaa kabilesinden bir 
tabiindir. 0 hadis sahih ve muttaslldu. Bu hadis ise eger bu Ebu Said. 
Ubeyy ibn Ka'b'tan onu i§itmemi§se munkatl'd1r. f}ayet ondan i§it
mi§se -Muslim'in §artma gore- yine munkatl'd1r. Dogrusunu Allah 
bilir. Kald1 ki, 'Obeyy ibn Ka'b'tan ba§ka bir §ekilde rivayet edilmi§
tir. Nitekim imam Ahmed der ki, bize Affan ... Ebu Hureyre (r.a.) 
den rivayE:t etti v.e dedi ki; Rasulullah Ubeyy ibn Ka'b'm yanma git
ti, o namaz k1hyordu. Ey Ubeyy, dedi fakat o, RasUlullah'a icabet et
medi. Sonra ey Ubeyy dedi, 'Obeyy yava§ davrand1. Sonra RasUlullah 
(s.a.) 'm yamna vard1 ve dedi ki: «Allah'm selaffil uzerine olsun ey 
Allah'm Rasulii. 11 Allah'm Rasulu de : «Sana da Allah'm selam1 olsun 
ey Ubeyy, ben seni ~ag1rdlg1m zaman gelmen gerekmez miydi? Seni 
bundan ahkoyan nedir?11 Ubeyy dedi ki: Ey Allah'm Rasulu namazda 
idim. Hz. Peygamber dedi ki : «Allah Teala'mn vahyettigi ayette §Oy
le buyuruldugunu gormedin mi? 11 

«Ey iman edenler, sizi hayat verecek §eylere ~ag1rd1g1 zaman; 
Allah'a ve Rasulune icabet edin. Hem bilin ki, Allah §iiphesiz ki§i ile 
kalbi arasma girer. Ve muhakak ona donup toplanacaksm1z.» (Enfal, 
24) 

Evet ey Allah'm Rasulu dedi, bir daha tekrarlamam diye ekledi. 
Rasulullah buyurdu ki : «Sana ne Tevrat'ta, ne incil'de, ne Zebur'da 
ve ne de Kur'an'da benzeri olmayan bir sureyi ogretmemi ister mi
sin? Ben evet ya Rasulullah dedim. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : 
«Umanm ki sen onu ogreninceye kadar ben bu kap1dan di§an ~1kma
yay1m. Sonra Rasulullah (s.a.) elimi eline ald1, benimle konu§uyordu, 
soz bitmeden once kap1dan di§an ~1kmasmdan korkarak yava§ davra
myordum. Kap1ya yakla§tlgtmtzda dedim ki : <<Ey Allah'm Rasulu bana 
vaad ettigin sure hangisiydi?11 Buyurdu ki: <<Namazda ne okursun? 11 
(Ubeyy ibn Ka'b) diyor ki, ona Kur'an'm anasm1 okudum, 0 da bu
yurdu ki nefsim yed-i Kudretinde olan Allah'S: yemin ederim ki, Al
lah ne Tevrat'ta, ne incil'de, ne Zebur'da ve ne de Kur'an'da onun 
gibisini indirmemi§tir, o iki kerre tekrarlanan yedidir.11 

Tirmizi, Kuteybe yoluyla Ebu Hureyre (r.a.) 'den bu hadisi nak
l~ttikten sonra Have olarak, «0, iki kerre tekrarlanan yedi ve bana 
verilen Yiice Kur'andtr buyurmu§tur" der, sonia da bu hadisin sahih 
ve hasen oldugunu belirtir. Aym konuda Enes ibn Malik'ten de bir . 
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rivayet nakledilir. Abdullah ibn imam Ahmed, ismail'den ... 0 da Ebu 
Hureyre'den, o da Ubeyy ibn Ka'b1tan bu hadisi benzer §ekilde veya 
yakla§Ik olarak uzun uzad1ya rivayet eder. 

Tirmizi ve Nesei ikisi de Ebu Ammar yoluyla ... Ebu Hureyre ve 
Ubeyy .ibn Ka'b'tan RasUiullah (s.a.) 'm §oyle buyurdugunu nakleder
ler: ((Allah ne Tevrat'ta, ne incil'de Kur'an'm anasma benzer bir 
(sure) indirdi, o iki kerre tekrarlanan yedidir. 0 benimle kulum .ara
smda iki par~aya bOlunm\i§tur.» Nesei'nin ifadesi budur. Tirmizi de 
bu hadis, hasen ve garibtir der. 

imam Ahmed der ki; bize Muhammed . .. Cabir'den rivayet eder 
ki o §oyle demi§: Rasulullah (s.a.) 'm yanma vard1g1mda su ta§Iyor
du. Allah'm selam1 uzerine olsun dedim; 0, bana kar§Ihk vermedi. 
(Cabir diyor ki:) Allah'm selam1 uzerine olsun dedim yine bana kar
§Ihk vermedi. (Cabir diyor ki:) Allah'm selam1 uzerine olsun ey Al
lah'm RasUlu dedim o bana kar§Ihk vermedi. (Cabir diyor ki:) Rasu
lullah (s.a.) yurumeye ba§ladi, ben arkasmda idim, nihayet o binegi
nin oldugu yere vard1. Ben de mescide girdim ve uzunt\ilu olarak otur
dum. Rasulullah (s.a.) yamma geldi, temizlenmi§ti senin de uzerine 
A_llah'm selam1 rahmeti ve bereketi olsun dedi, senin de uzerine Al
lah'm selam1, rahmeti ve bereketi olsun, senin de uzerine Allah'm se
lamt rahmeti ve bereketi olsun dedi. Sonra buyurdu: Ey Cabir'in oglu 
Abdullah, sana Kur'an'daki surelerin en haytrhsml haber vereyim mi? 
Evet ya Rasulullah dedim. Elhamd\ilillahi Rabbi'l Alemin'i sonuna ka
dar oku, buyurdu. Bu isnad saglamdtr. Bu isnadda sozu edilen ibn 
Akil buyuk imamlar tarafmdan huccet olarak kabul edilir. Abdullah 
ibn Cabir ise sahabedir. ibn'el-Cevzi'nin zikrettigine gore bu zat, Ab
didir. Dogrusunu Allah bilir. Denilir ki bu Abdullah ibn Cabir el-En
sari el-Beyazidir. Hafiz ibn Asakir boyle zikretmi§tir. 

Bu hadisi ve benzerlerini delil getirerek baz1 ayet ve surelerin di
ger baz1larmdan ustun oldugu belirtilmi§tir. Nitekim ishak ibn Rahe
veyh Ebu Bekr ibn el-Arabi ve Malikilerden ibn'el Gaffar'm arala
rmda bulundugu bilginlerden ~ogunun naklettigi budur. Diger bir 
guruba gore surelerin arasmda hi~ bir ustunluk yoktur. Hepsi Allah'm 
kelam1d1r, ustunluk atfetmenin ustu.n saytlmayamn ku~uklugune se
bep olmas1 ihtimali vard1r. Kurtubi'nin E§'ari'den, Ezu Bekir el-Baktlla
ni'den, Ebu Hakim ibn Hibban el BU.Sti'den, Ebu Hayyan'dan ve Yah
ya ibn Yahya'dan naklettikleri bunlard1r. imam · Malik'ten de boyle 
rivayet edilmi§tir. 

Buhari Kur'an'm faziletleri babmda der ki; Muhammed ibn el 
Musenna .. . Ebu Said el Hudri'den nakletti ki, o §oyle demi§: Biz bir 
yolculukta bir yerde konaklaml§tlk. Bir gen~ k1z geldi ve dedi ki : ((Ka
bilenin efendisini y1lan soktu (iyiye yorumlamak i~in y1lan sokana 
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selim deniyordu) erlerimiz de yoktur, aramzda rukye yapan var ml
dlr? Aram1zdan bir erkek kalkt1 -ki biz onun rukye yaptlgm1 bil
mezdik- rukye yapt1 ve adam iyile§ti, ona otuz koyun emretti, bize 
de s'(it i~irdi. Dontince dedik ki; gtizel rukye yapar m1ydm? Yoksa 
rukye yapmaya rm ~ah§tln? Dedi ki hay1r; ben sadece Ummti'l- Kitab 
(fatiha suresi) ile rukye yaptlm. Dedik ki hi~bir §ey soylemeyin ta 
ki Rasulullah'a gidelim ve sual edelim. Medine'ye geldigimizde duni
mu~ Hz. Peygambere anlattlk dedi ki, rukye oldugunu nereden bilecek, 
koyunlan taksim edin ve bana da bir pay ay1rm.» 

Ebu Ma'mer der ki; bize Abdti'l Varis ... Ebu Said el Hudri'den 
boylece rivayet etti. Muslim ve Ebu Davud, Hi§am tarikiyle bu hadisi 
rivayet ettiler. Mtislim'in baz1 rivayetlerinde cie Ebu Said el-Hudri'nin 
kendisi o selimi (yani y1lan sokmu§u) rukye yapmi§tlr. (Y1lan sok
mu§a selim demeleri~in sebebi tefatil idi.) 

Muslim Sahih'inde, Nesei sunen'inde, Ebu'l Ahvas Sellam ibn Se
lim ibn Abbas'tan rivayet eder ki; o §6yle demi§: Biz Resulullah (s.a.) 
ile beraberdik, onun katmda Cebrail de vard1. 0 s1rada yukardan bir 
ses i§itti. Cebrail goztinti semaya dikti ve dedi ki, bu gokte a~1lnn§: 

oyle bir kap1d1r ki hi~ bir zaman a~llmami§tlr. Ve devam etti; ordan 
bir delik a~lld1, bir melek indi ve Hz. Peygambere gelerek dedi ki: 
((Sana verilen iki l§Ikla mtijdelerim ki senden once hi~bir peygambere 
onlar verilmemi§ti. (Bunlar) Fatiha suresi ve Bakara suresinin sonu
dur. Ondan hi~ bir harf okunmami§tlr ki sana verilm!§ olmasm.» Bu, 
Nesei'nin ifadesidir. 

Muslim' de de buna benzer bir ba§ka hadis vard1r- Muslim der 
ki; bize ishak ibn ibrahim el-Hanzali ... Ebu Htireyre (r.a.) 'den nak
leder ki Rasulullah (s.a.) ((Her kim ki i~inde Kur'an'm anas1 okun
mayan bir namaz k1larsa eksiktir, tamamlanmami§tlr» demi§ ve tic; 
kerre tekrarlami§tlr. Ebu Htireyre (r.a.) 'ye biz, imamm arkasmda du
ruyoruz denildiginde, o ic;:inden oku dedi. Qtinkti ben Rasulullah (s.a.) 
dan §Oyle dedigini duydtJm : Allah Azze ve Celie buyurmu§ ki nama
Zl benim ile kulum arasmda ikiye ay1rd1m kulumun istedigi kendinin-

dit. 0, ( .:r-JWI y .J .:U -4:dl ) deyince, Allah der ki kulum bana ham- .· 

detti . ( ~ ) 1 :r-> ) \ deyince, kulum bana sena etti buyurur. v 

.J:..UI r y.. -.!.UL. ) deyince, kulum beni ovdti buyurur. (Bir ba§ka se- ' · 

ferinde de kulum bana her i§ini havale etti buyurur.) ( l!ll:!l., ~ l!ll:!l 

~ ) deyince Allah Teala ; ((bu, benimle kulum arasmdad1r ve ku
Iumun istedigi kendisinindir buyurur. ( .:....,...;\ ~.lJI J..l_r ~~ J..l.,.;-)1 \,;...lA) \ 

~t...:JI 'i., ~ y _,....;.a...ll .,r.:S:-~ ) deyince, Allah Tealli ; _ ((bu, kulum ic;in- v 
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dir ve kuh.tmun istedigi kendisinindir.» buyurur. Nesei bu hadisi. is
hak ibn Rahuyeh'ten boylece rivayet etmi§tir. Aym §ekilde Kuteybe'
nin. .. Ebu Hureyre (r.a.) 'den rivayetleri de vardtr. Buradaki yans1 
benim, yans1 da kulumundur ve kulumun istedigi kendinindir, met
nini ibn ishak A'la'dan da rivayet etmi§tir. Muslim de ibn Cureyc'in 
A'la'dan ve Ebu Said'den boyle bir rivayetini nakleder. Keza ibn Ebu 
Uveys'in A'la'den, onun da babasmdan ve Ebu Said'den, onlarm da 
Ebu Hureyre'den bu hadisi naklettiklerini rivayet eder. Tirmizi ise bu 
hadis hasendir der. Ben Ebu Ziir'a'ya sordugumda, gerek A'la'mn ba
basmdan ve gerekse EblJ Said'den nakli sahihtir dedi. Bu hadisi Ab-

. dullah ibn imam Ahmed de, A'la'dan ve Ebu Hureyre'den uzun uza
dtya nakleder . 
• ibn Cerir der ki bize Salih ibn Mismar el-Mervazi ... Cabir ibn Ab

dullah'tan nakletti ve dedi ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyururdu : 
Allah Teala buyurdu ki: Ben namaz1 kulumla kendi aramda ikiye ay1r-

d1m. Onda kulumun kendisi it;in istedigi vard1r. Kulum ( ill -4:>JI 

~WI YJ ) dediginde, Allah Teala, kulum bana hamdetti der, (,:,..:>)I 

~ }\ ) dediginde, kulum bana sena etti der. Sonra, bu benim, 

gerisi onun der. Bu hadis bu §ekliyle garibtir. 
Evvela, bu hadiste Fatiha it;in salat (namaz) lafzi kullamlmi§

tir, maksat ktraettir. Nitekim Allah Teala bir ayet-i kerimede §Oyle 
buyurur: 

<<Namaz k1larken sesini yukseltme, gizli de okuma, ikisi ortasm1 
bul.» (isra, 110) «Namaz kilarken»'den maksad; namazda okurken de
mektir. Bu husus ibn Abbas'tan nakledilen sahih bir hadiste tasrih 

I 

edilmi§tir. Keza bu hadiste de «namazi benimle kulum arasmda ikiye 
ay1rd1m, yans1 benim, yans1 kulumun ve kulumun istedigi kendinin
dir.» buyurulmu§tur. Sonra bu ·taksimin tafsilati anlatllmi§ ve Fati
ha'nm .okunu§u zikredilmi§tir. Bu da namazda k1raetin yuceligine de
lalet eder. Namazm en buyuk rukunlerinden birisi oldugunu gosterir .. 
Qiinku Fatiha'ya ibadet ve namaz terimleri 1tlak olunup bununla iba
detin bir bolumu yani k1raet kasdedilmi§tir. T1pk1 k1raet lafz1 ile na
maz kasdedildigi gibi. Burada maksat sabah namaz1d1r. Nitekim bu 
husus Buhari ve Muslim'de sarahaten varid olmu§tur. Allah Teala gece 
melek~eriyle gunduz meleklerini ona §ahid k1lar denmi§tir. Biitun 
bunlar gosteriyor ki namazda ktraet gerekir _ ve bu hususta ulemamn 
ittifaki vard1r. Lakin ihtila.f ikinci bir imsustad1r ki bunu~ a§agida be
lirtecegiz. Buna gore namazda Fatiha'dan ba§ka bir §ey gerekir mi, 
yoksa Fatiha veya bir diger ayet yeterli midir? Bu konuda iki me§
hur gorii§ vard1r. Ebu Hanife'ye ve onun arkada§larmdan kendisine 
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uyanlara gore; Fatiha §art degildir. Kur'an'dan ne okunursa yeterli
dir. Bu goru§lerine delil olarak §U ayet-i celileyi gosterirler. 

«Kur'an'dan kolay1mza geleni okuyun.» (Muzzemmil, 20) 

Aynca Buhari ve Muslim'in sahihlerinde Ebu Hureyre'den nakle
dilen hadiste Rasulullah (s.a.) 'm, «Namaza kalkt1gm zaman, tekbir 
al, sonra kolayma geleni okull buyurdugunu delil gosterirler ve derler 
ki; «RasUlullah, kolay gelenin okunmasm1 emretmi§, Fatiha'yt tayin 
etmemi§tir.» Bu da bizim gorti§timuzu destekler. 

ikinci gorti§ uyannca namazda Fatiha okumak belirlenmi§tir. Fa- · 
tiha olmadan namaz tamamlanmaz. Bu (Ebu Hanife'nin dl§mda ka
lan) diger imamlardan imam Malik, ~afii, Ahmed ibn Hanbel ve ar
kada§lanyla Cumhur-u. Ulemanm gorti§udur. Onlar §U Hadis-i §e~fi 
delil gosterirler. Rasulullah (s.a.) : «Kur'an'm anasm1 okumadan na
maz k1lan kimsenin namaz1 eksiktirll buyurur. Hadis'in metninde ge-
~en ( ~ ~~~ ) kelimesi hadisin devammm da tefsir ettigi gibi ek
sikliktir. Keza bu imamlar Buhari ve Muslim'de Zuhri'den nakledilen 
§U hadisi delil gostermektedirler: Zuhri ... Ubeyde ibn Samit'ten nak
leder ki, Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmw~tur : «Fatiha'yl okumayan 
ki§inin namaz1 tamam olmaz. )) ibn Huzeyme, ibn H1bban Ebu Hurey
re (r.a.) 'den naklederler ki Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : «i~in
de Kur'an'm anas1 okunmayan namaz tamam degildir.)) 

Bu konuda hadisler pek ~oktur. Munazara §ekli c;:e§itlidir. Bizim 
burada onlan zikretmemiz uzun olur. Me'hazlarma i§aret ettik. Allah 
cumlesine rahmet eylesin. 

~atii mezhebine ve ilim ehlinden bir topluluga gore; Fatiha'nm 
her rek'atta okunmas1 vaciptir. Diger bir k1sm1 ise rek'atlarm ~ogun
da okunmas1 gerekir derler. Hasan el-Basri ve Basrahlarm c;:ogunlugu 
ise «Fatiha okumayanm namaz1 yoktur.» hadisini mutlak olarak ahr
lar ve namazda her rek'atta Fatiha okumamn vacip oldugunu belir
tirler. Ebu Hanife ve arkada§lanyla, Sevri ve Evzai ise Fatiha oku
manm belirtilmedigini, onun dl§mda herhangi bir ayet okunsa da Al
lah Teala'nm: «Kur'an'dan kolay1mza geleni okuyun)) (Muzzemmil, 20) 
ayetine· dayanarak yeterli oldugunu belirtirler. Dogruyu Allah bilir. 

ibn Mace, Ebu Sufyan el-Sa'di'nin hadisinde Ebu Nadre ve Ebu 
Said'den merfu' olarak nakleder ki : Rasulullah (s.a.) ((farz veya ba§
ka (namazda). her rek'atta fatiha ve bir sure okumayan ki§inin namaz1 
yoktur.)) buyurmu§tur. Bu hadisin s1hhatl §Uphelidir. Bu konularm yeri 
ise buyuk ahkam kitab1d1r. ~uphesiz ki Allah en dogruyu bilendir. 

Uc;:tincu bir husus ise, imama uyan kimseye Fatiha okumanm va
cip olup olmamas1 konusudur. Bu konuda bilginlerin u~ gorti§U var-
dlr: · 
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a) imama vacip oldugu gibi (yukardaki hadislerin umumuna 
binaen) imama uyana da Fatihayi okumak vaciptir. 

b) imama uyan kimseye, ne Fatiha, ne de ba§ka bir ayet oku
mak vacip degildir. ister cehri ister gizli okunan namazda olsun hi~
l;>ir §ey okumak gerekmez. imam Ahmed ibn Hanbel Miisned'inde, 
Cabir ibn Abdullah'm Rasulullah (s.a.) 'dan rivayet ettigine gore Hz. 
Peygamber §Oyle buyurmu§tur: ((imam1 olan ki§iye imamm okumasi 
kiraettir.» Ancak bu hadisin isnadi zayiftir. Malik, Vehb ibn Keysan'
dan o da C~bir'den bu hadisi rivayet etmi§tir. Bu hadis ba§ka yol
larla da rivayet edilmi§tir ki bunlardan hi~birisinin Rasulullah'a isna
di sahih degildir. Allah en dogrusunu bilendir. 

c) Yukarda ge~tigi gibi, gizli okunan mimazlarda imama uya
nm k1raeti vaciptir, ancak cehri namazlarda v~cip degildir. Nitekim 
Miislim'in sahihinde Ebu Musa el-E§'ari'den rivayet edildigine gore 
Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : ((imam, imama uyulmak i~in 
ongoriilmii§tiir. Binaenaleyh tekbir ald1g1 zaman tekbir aim, okudugu 
zaman dinleyinn ve hadisin devam1 da zikredilir. Ebu Davud, Tirmizi, 
Nesei, ibn Mace gibi Siinen sahibi imamlar da boylece rivayet etmi§
ler ve Rasu.lullah (s.a.) 'm ((Kur'an okundugu zaman susun» kavlini 
nakletmi§lerdir. Muslim ibn Haccac da aym §ekilde bunu saglam say
mi§tir. Bu iki hadis, bu gorii§iin s1hhatma delalet eder ki ~afii mer
hum'un eski gorii§iidiir. Dogrusunu ancak Allah bilir. imam Ahmed 
ibn Hanbel merhum'dan da bu gorii§ nakledilir. 

Bu mes'elenin burada zikredilmesinin sebebi; Fatiha suresinin di
ger sureleri ilgilendirmeyen baz1 ozel hiikiimlerini agiklamaktan iba
rettir. Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar ... Enes (r.a.)'den Rasftlullah (s.a.) 
m §Oyle buyurdugunu nakleder: ((Yamm yataga koydugunda; Fatiha
YI ve ihlas'I okudugunda Oliimden ba~ka her §eyden emin olmu§sun-· 
dur_,, 

istiazenin Mahiyyeti : 

Allah Teala buyuruyor ki : 
((Sen af yolunu tut, m~'rUfu emret ve cahillerden yiiz gevir. ~ey

tan seni diirtecek olursa Allah'a s1gm. ~iiphesiz ki 0, Semi'dir, Alim'
dir_,, (A'raf, 199- 200) 

((Sen kotiiliigii en giizelle def'et. Onlann nitelendirmekte olduk
lanm biz gok daha iyi biliriz. Ve de ki: "Rabbim §eytanlann ki§kirt
malarmdan sana s1~mnm.")) (Mii'minun, 96- 97) 

<<iyilikle kotiiliik bir olmaz. Sen fenallgi en iyi bir §ekilde sav. 0 
zaman goreceksin ki; seninle arasmda dii§manllk bulunan ki§i, yak1n 
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bir dost gibi oluvermi§tir. Bu, ancak sabredenlere vergidir. Ve bu, an
cak o buyuk hazz1 tadanlara v~rgidir. ~eytan seni bir vesvese ile dur
tecek olursa, Allah'a s1gm. Dogru.su 0; Semi', Alim olamn kendisidir.» 
(Fussilet, 34- 36) 

Bu u~ ayet -ki aym konuda bir dorduncusu yoktur- Allah Teala 
insan cinsinden olan dU.§manlara iyi davranarak, onlann aslen iyi 
olan tabiatlarma donerek armmalanm saglamaya ~ah§mayl emret
mek-tedir. Buna kar§Ihk §eytan cinsinden olan dU.§mandan Allah'a Sl
gmniayt buyurmaktad1r. <;unku o, iyi davranmay1 ve ihsam kabul et
mez. ~eytan; insanhgm atas1 Hz. Adem ile aralarmdaki §iddetli dU.§
manhktan dolay1, onun evladmm helakini ister. Nitekim Allah Teala 
bu konuda §Oyle buyuruyor : 

«Muhakkak ki §eytan sizin du§mammzdlr. Oyleyse siz de onu du§
man edininiz. 0, taraftarlanm ancak ~1lgm ate§li alevin yaram olma
ya_ ~agmr.» · (Fatlr, 6) 

~eytan, atam1z Adem (a.s.)'e yemin ederek kendisine ogut veren
lerden oldugunu belirtmi§ ve yalan soylemi§tir. Ona kar§l muamelesi 
boyle olduguna gore bize kar§l nas1l olacakt1r? 

«Hani meleklere : "Adem'e secde edin" demi§tik de iblis'ten ba§ka 
hepsi secde etmi§ti. Oysa, cinlerden oldugu i~in Rabbinin emrinden 
dl§an ~1km1§tlr. ~imdi siz beni b1rak1p ta size dU.§man olan, onu ve 
soyunu mu dost ediniyorsunuz? Zalimler i~in ne kotu bedeldir bu.» 
(Kehf, 50) 

«Kur'an okuyacagm zaman once, kovulmu§ §eytandan Allah'a Sl
gm. Dogrusu inananlar ve yalmz Rablarma guvenenler uzerinde onun 
bir nufuzu yoktur.» (Nahl, 98 - 99) 

«Ancak i~lerinden senin samimi kullarm mustesna.>> (Sad, 83) 
Kurra'dan bir grub ve digerleri dediler ki; k1raetten sonra istiaze 

gerekir. Onlar ayetin zahiri siyakma bagland1lar _ve ibadetten farig 
· olduktan sonra hayreti def'etmek i~in boyle dediler. Bu gorU.§te olan

lar ibn Kaluka'mn ifadesine gore Hamza ve Ebu'l - Kas1m Yusuf ibn 
Ali de «el-Kamil» isimli eserinde bunu nakleder. Bu husus Ebu Hu
reyre'den de nakledilir. Ancak bu nakil garibtir. 

Cumhur'un uzerinde birle§tigi me§hur gorU.§, tilavetten once is
tiaze ~ekilmesidir. Boylece vesvese verenin (§eytanm) def'i saglamr. 
Onlara gore : 

«Kur'an okuyacagm zaman once, kovulmw~ §eytandan Allah'a Sl
gm.>> (Nahl, 98) ayetinin manas1 Kur'an okumak istedigin zaman §ek
lindedir. Nitekim : 

«Namaza kalktlgm1z zaman, yuzlerinizi, dirseklere kadar, ellerini~ 
zi ,Yikaym. Ba§m1z1 da meshedin.» (Maide, 6) ayeti «kalkmak istedi-
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giniz>> zaman diye tefsir edilmi§tir. Bu konuda RasUlullah (s.a.)'dan 
pek c;ok hadis delil getirilmi§tir. 

imam Ahmed ibn Hanbel (Rahmetullahi Aleyh) der ki: Bize Mu
hammed ibn el-Hasan ibn Enes : . . Ebu Said el-Hudri'den rivayet ettL 
(Ebu Said dedi ki) Rasulullah (s.a.) gece kalkmca namaza ba~lar vc 

lekbir getirir sonra ( Jl"i _, • .!1~ _,)La:;--' • ..!1..,....1 .!l.Jt;;., • .!1~., r"",.UI .!,.\;~ 

.!l.,r.:t- ) (Siibhaneke) yi okur ti<; kerre ((La ilahe illalla h .. ( .:UI')' I JI~ 

derdi. Sonra ( ~~ ~_,. # ~ ~ • r::-=:- )1 .:,~1 er-~I~~ .:ill,.~~~ 
«:;leytamn aldatmacasmdan, iifiirmcs inden ve okumasmdan Alim ve 
Semi olan Allah'a s1gmmm» derdi. Dort siinen sahibi muhaddisler bu 
hadisi Ca'fer ibn Siileyman tarik1yla Ali ibn Ali'den naklederler. Tir
mizi de bu hadis, bu konuda en me§hur olan hadistir der. Hadisin met
ninde gec;en «hemz» oliim ve bogulmayla «nefh» kelimesi kibirle «nefs» 
kelimesi §iirle tefsir edilmi§tir. 

Ebu Davud ve ibn Mace ... Nafi' ibn Ciibeyr'in babasmdan nak
leder ki o §byle demi§ : Rasulullah (s.a.) 'tn namaza ba§larken ii~ 

kerre Allahii Ekber Kebiran ( I~ __r.SI .111 ) iic; kerre Elhamdiilil-

lahi kesiran ( 1__,;s .11 .J+>JI ) , ii<; kerre Subhanallahi biikraten ve 

asilen ( ~~., ;~ .11.:,~ ) dedigini sonra, «Allah'1m, §eytanm hem

zinden, nefhinden ve nefesinden Sana s1g1mnm buyurdugunu gor
diim.» Amr der ki, hemz oliimdiir, nefh kibirdir, nefs ise §iirdir. 

ibn Mace der ki; bize Ali ibn el Miinzir ... ibn Mes'ud'dan Hz. 
Peygamber (s.a.) 'in §byle buyurdugunu haber verdi: «Allah1m kovul
mu§ §eytandan Sana s1gmmm, onun hemzinden, nefesinden ve ilha
mmdan da.» Sonra buyurdu ki, <<hemz oliimdiir, nefh (iifiirme) kibir, 
iiham ise §iirdir.» 

imam Ahmed der ki, bize ishak ibn Yusuf kendisine anlatan bir 
adamdan nakleder ki o adam Ebu 'Omame el-Bahili'nin §byle dedigini 
i§itmi§ : Rasulullah (s.a.) namaza kalktlgmda ti<; kerre tekbir geti-

rirdi, s<;mra iic; kerre La ilahe illallah .:U I"iiJI"i der ve sonra ii<; 

kerre Siibhanallahi ve bihamdihi ( #~J .11 1.,:,~ ) derdi. Sonra 

kovulmu§ §eytamn hemzinden, iifiirmesinden ve ilhammdan Allah'a 
S1gm1nm buyururdu.» 

Hat1z Ebu Ya'la Ahmed ibn Ali ibn el Musenna el Mevslli Miis
ned'inde der ki; bize Abdullah ibn Orner ibn Eban el-Kufi.. . Ubeyy 
ibn Ka'b (r.a:)'dan nakletti ki, o §byle demi§: Rasulullah (s.a .)'m hu
zurunda iki ki§i birbiriyle c;eki§ti, ic;lerinden birisinin k1zgmhktan bur
nu k1zard1. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Ben oyle bir §ey biliyorum 
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ki eger onu soyleseydi i~inde bu1unctup-u hal giderdi. Sonra devam etti 
ve «kovulmu§ §eytandan Allah'a stgmmm» dedi. 

Nesei de aym hadisi Yusuf ibn isa el-Merzevi'den nakleder. .. Ah
med ibn Hanbel ise aym hadisi Ebu Said kanaliyle Cerir ibn Abdi.il
hamid'den nakleder. Tirmizi ve Nesei de Bundar ibn Mehdi kanaliy
le Sevri'den naklederler. Abdi.ilmelik Ibn Umeyr, Muaz ibn Cebel'
den nakleder ki : iki ki§i Rasulullah'm huzurunda birbirine ki.ifretti,. 
birisi digerine hiddetle oylesine k1zd1 ki, oyle samyorum ktzgmhgm
dan burnu ktpktrMlZl olmu§tU. Bunun i.izerine Hz. Peygamber §oyle 
buyurdu : ((Ben oyle bir kllime biliyorum ki onu soyleseydi ktzgmllgi 
giderdi. Adam : : ((Ey Allah'm RasUli.i, o nedir?» dedigindE:, RasUlullah 
(s.a.) buyurdu ki : uAllah'lm kovulmU§ §eytandan Sana stgmmm 
( ~)\ .;,lk,;.JI .r 4 ~yl ._,;1 ~~ ) desin.» 

Ebu L ~yla diyor ki : Muaz, adama boyle· demesini emrediyordu, 
o ise ka~mtyordu ve gittik~e de k1zgmllg1 art1yordu. Ebu Davud'un 
rivayet ettigi latiz budur. Tirmizi der ki, bu hadis mi.irseldir. Yani 
Abdurrahman ibn Ebu Leyla, Muaz ibn Cebel ile kar§tla§mamt§tlr. 
Qi.inki.i Muaz hicri 20'den once vefat etmi§ti. Ben derim ki; Abdur
rahman ibn Ebu Leyla -daha once de ge~tigi gibi.:._ Ubeyy ibn Ka'b'
dan i§itmi§tir, o da Muaz ibn Cebel'den nakletmi§tir. <;i.inki.i bu vak'a
ya sahabeden birden fazla ki§i §ahid olmu§tur. 

imam Buhari der ki; bize Osman ibn Ebu :;;eybe. ,. Si.ileyman 
ibn Sart (r.a.) 'dan nakletti ki; iki ki§i Rasulullah (s.a.) 'm yanmda 
birbirine kiifretmi§ti, biz de onun yamnda oturuyorduk. Digeri arka
da§ma k1zarak ki.ifrediyordu ve ktzgmllgmdan yi.izi.i kipkirmizi olmm}
tu. Rasulullah (s.a .) buyurdu ki: ((Ben oyle bir kelime biliyorum ki 
onu soylese k1zgmhg1 ge<;er, eger "kovulmu§ §eytandan Allah'a sigl-
nmm." ( ~ ) 1 .;,lk,;.JI .r ..t~ ~y l . ) deseydi ktzgmhgt giderdi.» Orda 
bulunanlar adama Rasulullah'm ne dedigini duymuyor musun? dedik· 
lerinde, ben deli degilim diye kar§thk vermi§ti. Bu hadisi Muslim, Ebu 
Davud, Nesei mi.iteaddit yollarla A'me§'ten naklederler. 

istiaze konusunda pek ~ok hadis varid olmu§tur ki .biz burada on
Ian zikretmi§ ulsak konu uzar. Bu konu el-Ezkar ve Fadail el-A'mal 
kitabinda yer ahr. Dogruyu en iyi Alla.h bilir. 

Rivayete gore Rasulullah (s.a.) 'a ilk Kur'an nazil oldugunda Cib
ril (a.s.) «Euzi.i Besmele)) ~ekmesini emretmi§tir. Nitekim imam Ebu 
Ca'fer ibn Cerir el-Taberi.. . Abdullah ibn Abbas'tan nakleder ki Hz. 
Cibril'in Hz. Peygambere indirdigi ilk buyruk : <<Ya Muhammed is 
tiaze et l) 'dir. Bunun i.izerine Hz. Peygamber ( .;,lk,;.JI .r r--WI ~~ ~' 

~ )1 ) uKogulmu§ §eytandan, Semi' ve Alim olan (Allah) a s1-
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gmmmn demi§tir. Sonra «Rahman ve Rahim olan Allah'm adiyla>> de
mi§, «Yaratan Rabbmm ad1yla okun buyurmu§tur. Abdullah ibn Ab
bas der ki Allah'm Cibril lisaniyle Hz. Muhammed'e indirmi§ oldugu 
ilk sure budur. Bu hadis gariptir, ancak biz bilinmesi ic;in zikrettik. Qiin
kii isnadmda zaaf ve ink1ta' vard1r. §iiphesiz ki en iyi bilen Allah'tlr. 

(~)I .)\.k,;JI .)A~~~ r l ) istiazenin manas1 §Udur : Ben kogul

ffiU§ olan §eytanm dinim ve diinyam konusunda bana zarar verme
mesi, emrolundugum bir fiilden beni ahkoymamas1, yasaklandigim 
bir fiili yapmaya te§vik etmemesi ic;in Allah'm huzO.runa s1g1myorum. , 
f}eytandan insam ancak Allah korur. Bunun ic;in Allah Teala insan 
tiiriinden §eytanlara iyi davramp, onun tabiatmdaki kotiiliigii geri 
dondiirmeyi emretmi§tir. Aslmda (insandan olan §eytamn) tabiatm
da iyilik vard1r, kotiiliik onu rahats1z eder, Allah Teala cin (tiiriin
den olan) §eytandan kendisine s1gmmaYl emretmi§tir. Qiinkii o rii§
vet kabul etmez ve ona iyilik tesir etmez. Zira onun tabiatl kotiidiir. 
Onu senden ancak onu yaratan ahkoyabilir. Bu anlam Kur'an'm iic; 
ayetinde bahis mevzuu edilmektedir ki bir dordiinciisiinii ben bilmi
yorum. Nitekim A'rat sO.resinde Allah Teala §oyle buyurmaktad1r : 

«Sen af yoh,mu tut, ma'rufu emret ve cahillerden yiiz c;evir.» (A'rat, 
199) 

Bu ayet insan tiiriinden dii§manlarla alakah davram§lan belirt
mektedir. Sonra §Oyle buyurulmu§tur : 

«§eytan_ seni diirtecek olursa §iiphesiz ki 0, Semi'dir, Alim'dir.» 
(Fussilet, 36) 

Mii'minO.n sO.resinde ise §oyle buyurulmu§ttir : 

«Sen kotiiliigii en giizelle def et: Onlarm nitelendirmekte olduk

lanm biz c;ok daha iyi biliriz. Ve de ki: "Rabbim, §eytanlarm kl§klrt
malarmdan sana sigminm.")) (Mii'minO.n, 96- 97) 

Fussilet sO.resinde ise §Oyle buyuruluyor : · 

«Iyilikle kotiiliik bir olmaz. Sen fenahg1 en · iyi §ekllde sav. 0 za
man goreceksin ki seninle arasmda . dii§manhk bulunan ki§i, yakm 
bir dost gibi ohivermi§tir. Bu, ancak sabredenlere vergidir. Ve bu, an
cak o/ biiyiik hazz1 tadanlara vergidir. §eytan seni bir vesvese ile diir
tecek -6Iursa Allah'a s1gm dogrusu 0; Semi', Alim olanm kendisidir. >~ 
(Fussillet 34 - 36) 
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~--. --- iZAHI 

«Euzii»niin hikmeti ve mahiyyeti konusunda islam bilginleri de
gi§ik fikirler serdetmi§lerdir. Bu konuda k1saca i. Hakk1 Bursevi 
§Oyle der : 

iyi bil ki; <<Euz\i»niin hikmeti, izin isteme ve kap1y1 <;almadu. 
<;iinkii hiikiimdarlardan bir hiikiimdarm kap1sma gelen ki§i, onun izni 
olmadan i<;eri giremez. Aym §ekilde Kur'an okumak isteyen ki§i de 
dost ile soyle§meye ba§lamak istemektedir. Bunun i<;in temiz bir dile 
muhta<;dlr. Dil; fazla konu§ma, iftira vb. hareketlerle kirlenmi§tir. 
Ki§i «Euzii» i~e dilini antlr. Ma'rifet ehli demi§ler ki: Bu kelime Al
lah'a yakla§anlarm vas1tas1, Allah'tan korkanlarm sanld1g1 ip, SU<;lu
larm ba§vuracag1 nokta, felakete dii§enlerin donii§ yeri, muhiblerin 
rahatlatna mahallidir. Bu, alemlerin Rabbmm Nahl suresinde ·buyur
dugu kavle ittiba'd~r. Orada buyurulur ki : «Kur'an'I okudugun za
man kovulmu§ §eytandan Allah'a s1gm.» (ismail Hakk1 Bursevi, Ruh'el 
- Beyan, I , 23) 

- --·oOO>---

~eytan Kelimesi 

Arap dilinde §eytan kelimesi ,:_.k.:. ) kokiinden tiiremi§ olup 
uzakla§ma anlammad1r. ~eytan, tabiah itibariyle be§er tabiatmdan 
fas1khg1 itibariyle de her tiirlii hay1rd_an uzak oldugundan uzakla§-

rna anlamma §eytan denmi§tir. Baz1lan ise ( J..L.:. . ) kelimesinden 

tiiretilmi§ oldugunu ve onun ate§ten yaratlldigi i<;in bu ismi ald1gm1 
sozlii §ahidleri bulundugunu belirtiyorlar. ( .. . ) 

Baz1 bilginler ise anlam bak1mmdan her iki ifadenin de dog
ru, ancak birincinin daha sahib oldugunu ve araplarm buna benzer 
sozlii §ahidleri bulundugunu belirtiyorlar. ( .. . ) 

~u hal de §eytan · kelimesi en dogru rivayete gore, uzakla§ma an
lammdan tiiretilmi§tir. Bunun i<;in de insanlardan, cinlerden ve hay
vanlardan isyan eden herkese §eytan ad1 verilmi§tir. Nitekim Allah 
Teala §oyle buyuruyor : 

«B6ylece biz: .. her peygambere cinlerin ve insanlarm §eytanlarm
dan . dii§maniar · k'lldlk. Birbirlerini aldatma"t. i<;in soziin parlagm1 
soyletler.» (En'am, 112) 

imam Ahmed'in Miisned'inde Ebu Zerr (r.a.) 'den nakledildigine 
gore Rasulullah (s.a.) §6yle buyurur : «Ey Ebu Zerr insan ve cinle
rin §eyt~nlarmdan Allah'a s1gm.» Ebu Zerr diyor : Dedim ki insanlar
dan da §eytanlar var m1d1r? Evet, buyurdu. 

Miislim'in Sahih'inde de Ebu Zerr (r.a .) 'den aym §ekilde rivayet 
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edilir ki Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: «Namazi, kadm, mer- .. 
kep ve kara kopek keser.•> (Ebu Zerr diyor ki) Ey Allah'm Rasulu 
kara kopekle san veyg kirm1z1 kopek arasmda ne fark vard1r? dedim. 
Allah'm Rasulu buyurdu ki : 

«Kara kopek §eytand1r.» 
ibn Vehb der ki, bana Hi§am ibn Sa'd, Zeyd ibn Eslem'den o da 

babasmdan nakletti ki Orner ibn Hattab (r.a_.) · bir kabra binmi§ ya
va§ yava§ yuruyormu§. Hz. Orner ona vurdugu halde o daha yava§ 
yurumekten ba§ka bir §ey yapmazmi§. Nihayet ustunden inip demi§ 
ki beni bir §eytanm s1rtma bindirdiniz, kendimi bed gorunceye kadar 
ondan inmedim. Bu hadisin isnad1 sahihtir. 

·---- iz.AHI ----

Cinirr ve ~eytanlar : 

istiaze'de kendisinden Allah'a sigmilan §eytan'm ad1 ve fonksi
yonlan komb>unda unlu mufessir Fahreddin Razi §oyle diyor : 

«insanlar; cinlerin ve §eytanlarm varhg1 konusunda degi§ik go
r\i§tedirler. Baz1 kimseler cinnin ve §eytamn · varhgm1 inkar ederler. 
iyi bil ki, once cin ve §eytanm mahiyetinin ara§tlnlmasi gerekir. Biz 
deriz ki; umumun kanaatine gore cin ve §eytan, insanlar ve hayvan
lar gibi gelip giden, yogun, cismani §ahislardan ibaret degildir. Bila
kis bu konuda ozetlenebilecek iki gor\i§ vard1r : 

Birincisi; cin ve §eytanlar muhtelif §ekillere girebilme gucune sa
hip olabilen havai cisimlerdir. Onlarm ak1llan, anlayi§lan ve zor i§
leri yapma kudretleri vard1r. 

ikinci soz §Udur; insanlardan bir gogu cin ve §eytanlann yer kap
Iamayan varllklar oldugu, bir yerde yerle§mediklerini belirtmi§ler ve 
onlann cisimden miicerred varhklar oldugunu iddia etmi§lerdir. Son
ra bh varhklar, bazan kiilli cisimleri yonetmekten uzak, yiice ve mu
kaddes var.hklar olur ki bunlar Allah'a yakm olan melaike el-Mukar
rebu'dur. Nitekim Allah Teala onlar hakkmda: «Goklerde ve yerde ne 
varsa o·nundur. O'nun katmda olanlar O'na kulluk etmekten gekin
mezler ve usanmazlar.» (Enbiya, 19) buyurmaktad1r. 

Bundan sonra cisimlerin yonetimiyle ilgilenen ruhlar basamag1 
gelir. Bu basamakta bulunanlarm en iistiinleri de ar§I ta§1yanland1r. 
Nitekim Allah Teala bunlar hakkmda §oyle buyurur: «Melekler, onun 
9evresindedirler. 0 giin Rabb1'mn ar§ml onlarm iistunde sekiz tane
si yiiklenir.» (Hakka, 17) _ ikinci basamakta olanlar ar§m gevresinde 
gezinenlerdir. Nitekim Allah Teala onlar hakkmda da §oyle buyu-



30 iBN KESiR (Ciiz : 1, Sure: 1 

rur : ccMeleklerin, ar§m etraftm c;evirmi§ olduklan halde Rablarm1 
hamd ile tesbih ettiklerini goriirsiin.n (Ziimer, 75) . Uc;iincii basamak
ta ise Kiirsi'yi ta§tyan melekler yer ahr. Dordiincii basamakta taba
ka tabaka goklerdeki melekler yer ahr. Be§inci basamakta esir kiir
resini ta§tyan melekler yer ahr. Altmc1 basamakta hava.i tabiata sa
hip olan hava kiirresini ta§Iyan melekler yer ahr. YecJ.inci basamakta 
soguk kiirre olan Zemherir kiirresini ta§Iyan melekler yer ahr. Se- . 
kizinci basamakta denizlerle ilgilenen ruhlar basamag1 yer ahr. Do-

. kuzuncu basamakta daglarla ilgilenen ruhlar basamag1 yer ahr. Onun
cu basamakta bu alemde mevcut olan hayvan, bitki ve cisimlere ta
sarruf eden siifli ruhlar basamag1 yer ahr. 

iyi bil . ki; bu her iki kanaata gore de bu ruhlardan bir klSffil 
ilahi nurla aydmlamr hay1rh ve mutlu olurlar ki bunlara cinlerin 
salihleri ismi verilir. Bir k1smi da e§kiya, §irretli, a§agthk ve bulamk 
ruhlu olur ki bunlara da §eytanlar ad1 verilir. 

Cinlerin ve §eytanlarm varhgm1 inkar edenler bu inkarlarmi c;e
§itli §ekillerde delillendirirler : 

Birinci delilleri; eger §eytan var olsayd1 bu ya kesif (yogun) veya 
latif (ince) cisim olacakti. Her iki §ekli de batlld1r. Oyle ise §eyta
mn varhg1 da batlldtr. ~eytanm yogun cisim olmasmm imkanstz ol
dugunu soyledik, c;iinkii eger yogun cisim olsaydl saglam duyulara 
s.ahip olan herkesin onu gormesi gerekecekti. ~ayet bizim yamm1zda 
gormedigimiz yogun cisimler oldugu dogruysa aym §ekilde yammiz
da yiice daglarm, parlak giine§lerin, yildmmlann, §im§eklerin bulun
masmi ve buna ragmen bizim onlardan hie; birisini gormememiz de 
caiz olurdu. Bunun dogru oldugunu soyleyen ise aklm Simrlan dl§l
na <;Ikmt§ olur. Cin ve §eytanlarm Iatif cisimler oldugunu soylemek 
caiz degildir, c;iinkii eger boyle olsayd1 bunlarm kuvvetli f1rtma ve riiz
gar halinde parc;alamp aynlmas1 gerekirdi. Keza onlarm ag1r i§lere 
giic; ve kudretlerinin yetmemesi gerekirdi. Halbuki cinlerin varhgm1 
kabul edenler onlara zor i§leri iz8.fe ediyorla:r. Her iki k1sm1 batll ol
duguna gore cinlerin varhgm1 soyleyenlerin soziiniin de gec;ersiz ol
dugu sabit olur. 

ikinci delilleri ; eger k~ndilerine cin ad1 verilen bu §ahsiyetler bu 
alemde mevcud ve insanlar arasma kan§mi§ iseler, c;ogunlukla insan-

' lar arasma kan§mak, dostluk ve arkada§hk etmek sebebiyle insanlar-
la ya dost veya dii§man olmalan gerekir. Eger dostluk kurarlarsa el
bette bu dostluk sebebiyle birtak1m fayca1ar ortaya <;Ikarmahdirlar. 
Eger dii§manhk has1l olursa, keza bu dii§manhk sebebiyle baz1 zarar
lann ortaya <;Ikmasi gerekir. Ne var ki biz ne bu dostluktan, ne de 
dii§manhktan bir iz gorebiliyoruz. Tllsimcihk san'atli11 yapanlar; ya-



... 

... 

Fil.tiha) HADiSLERLE KUR 'AN-1 KERiM TEFSiRl 31 
--··----- ------- -------------
lanlarmdan tevbe ettikleri takdirde, cinlerden hi~bir iz gormedikleri
ni itiraf ederler. Bu ise zann-1 galiple o §eylerin hi~ bir izinin bulun
madigmi g-asterir. Ben, bu san'attan tevbe etmi§ bir ki§iden duydum 
ki o §Oyle diyordu : Ben falanca tlls1ma §U kadar devam ettim, §U . 
kadar giin iizerinde durdum ve hi~ bir dakika onu b1rakmad1m fakat 
sozii edilen hallerden hi~ bir iz ve haber gormedim, duymad1m. 

u~iincii delilleri; e§yay1 bilmenin yolu ya duyular, ya haber-i sa
dlk veya delildir. Duyular, cin ve §eytan gibi §ey'lerin varhgma delil 
getiremiyor. <;iinkii bunlarm varllg1 ya §ekil ile veya ses ile olacak
tlr. Biz bir §ekil gormedigimize, bir ses de duymadig1m1za gore, onla
n duyumladigimlzl soylememiz nas1l miimkiin olur? Onlan gordiik 
veya seslerini duyduk diyenlere gelince bu sozii soyliyenler iki grup
tur. Bir k1sm1; miza~larmdaki bozukluk sebebiyle baz1 §eyleri hayal 
edip onu gordiiklerini sanan delilerdir. Digerleri de; ger~egi ~arp1tan 

yalancilardir. Bu §eylerin varllgm1 peygamberler ve resullerin verdik
leri haber vas1tas1yla isbat etmeye gelince; bu da batlld1r. Zira bun
Jar sabit olursa peygamberlerin peygamberligi batll olur. <;iinkii bun
larm sabit oldugu farzedilecek olursa, peygamberlerin getirdikleri 
mu'cizelerin hepsinin cin ve §eytanlarm yard1m1yla oldugu soylenir. 
Ancak ash iptale vesile olan fer' (dal)'da asll gibi batll olur. Dola
yisiyla cinlerin ve §eytanlarm varhg1 da batll olur. Sozgelimi, biz cin
lerin insanlarm i~erlerine S1zacagm1 caiz goriirsek, ni~in buzagmm 
bogiirmesinin, i~ine §eytan s1zmas1 nedeniyle oldugunu soylemeyi caiz 
gormiyelim? Ve neden; deve Hz. Peygamberle konu§mU§tur; ~iinkii 

i~erisine §eytan girmi§tir ve konu§InU§tur, yine aga~ kokiinden kop
rnu§tur, ~iinkii onu §eytan koparmi§tlr demeyi caiz gormiyelim? Boy
Ieee sabit oluyor ki; cinlerin ve §eytanlann varllgm1 kabul etmek pey
gamberlerin peygamberliginin babl oldugunu soylemeye kadar vanr. 
Bu varllklarm delil ve nazar yoluyla tesbitine gelince, bu imkanslz
dlr. <;iinkii aklen cinlerin ve §eytanlarm varllgma delalet eden hi~ bir 
delil bilmiyoruz. Oyle ise bu varllklarm mevcudiyetini saghyacak hig 
bir vasltamn bulunmadlgl sabit olmU§tur. DolaylSlyla bu gibi §eylerin 
varhgm1 kabul etmenin babl oldugunu soylemek gerekir. Cin ve §ey
tanlarm varllgm1 inkar edenlerin soyledikleri hemen hemen bu ve buna 
benzer sozlerdir. 

Birinci §iipheye cevap : Biz diyebiliriz ki, sizin zikrettiginiz §iiphe 
cinnin cisim olmasmm imkans1zhgm1 gosteriyor. Oyle ise onun cisim
den miicerred cevher oldugunu soylemeyi ni~in caiz gormiiyorsunuz? 
iyi bil ki; bu sozii soyleyenler birka~ guruptur. Birinci gurubtakiler 
derler ki ; bedenlerden ayn be§eri ve natlk ruhlar, ya iyi olur ya da 
kotii olur. iyi olursa bunlar yeryiiziindeki melekleri te§kil eder, kotii 
olursa bunlar yeryiiziindeki §eytanlan te§kil ederler ( ... ) 
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ikinci gurup ise der ki; cinler ve §eytanlar cisimlikten ve cisim
le ilgili §eylerden soyutlanml§ cevherlerdir. Bunlarm ti.iri.i, be§eri nefs-i 
nat1kanm ti.iri.ine ayk1nd1r. Sonra bu cinste muhtelif ti.irler yer ahr, 
eger nurani ve temiz iseler yeryi.izi.i melekleri ad1m ahrlar, bunlara cin
lerin salihleri denir. Eger §erir ve habis iseler bunlar da eziyet verici 
§eytanlard1r .. . U~i.inci.i grup ise si.ifli ruhlarm varhgm1 inkar eder ve 
yalmzca mi.icerred feleki ruhlann varhgml kabul ederler ve bu ruh
larm, yi.ice, gi.i~li.i ve kahir oldugunu iddia ederler. Bunlarm cevher
leri ve mahiyetleri itibariyle farkh oldugunu . soylerler. Nas1l be§eri 
ruhlardan her biri i~in belirli bir beden varsa, aym §ekilde feleki ruh
lardan her biri i~in belirli bir beden vard1r ve bu da belirli olan o fe
lektir. Nas1l be§eri ruh, once kalbe ili§ir, sonra onun vas1tas1yla ru
hun etkisi bedenin ti.imi.ine sirayet ederse, aym §ekilde feleki ruh ta 
once y1ld1za ili§ir, sonra onun vas1tas1yla ruhun etkisi bedenin ti.imi.i
ne sirayet eder. Nas1l kalp ve beyinden latif ruhlar dogarsa ve bu ruh
lar, damarlara, sinirlere sirayet ederek bedenin bi.iti.in par~alarma ka
dar ·uzamr ve bu yolla hayat, his ve hareket kuvveti uzuvlarm her 
bir par~asma kadar Ula§Irsa, aym §ekilde ylldlzlarm Otesinden l§In 
halinde hatlar dogar ve alemin etrafma ula§lr. Bu l§lll halindeki ~iz
giler vasltasiyla bu ylldlzlarm kuvveti alemin her tarafma sirayet eder. 
Nas1l kalp ve beyinden bedenin boli.imlerine dag1lan ruhlar vas1ta
~nyla bedenin her bir par~asmda muhtelif besleyici, geli§tirici dogu
rucu ve duyumlayiCl gi.i~ler meydana gelirse ve bu gi.i~ler bedenin bi.i
ti.ini.ini.i yoneten ruh cevherinin sonu~lan ve yavrulan mesabesinde ise, 
bu alemin boli.imlerine ula§an ve ylldlzlardan sa~llan l§lll ~izgileri va
Sltaslyla bu boli.imlerde Zeyd'in ve Amr'm nefsi gibi nefisler meydana 
gelir ve bu nefisler o feleki nefislerin ~ocuklan gibidirler. Feleklerin 
nefisleri, cevherleri ve mahiyetleri itibariyle degi§ik oldugu i~in Zi.ihal 
feleginin nefsinden dogan nefisler de bir grubu, mi.i§teri feleginin nef
sinden dogan nefisler de bir ba§ka grubu te§kil ederler. Zi.ihal felegi
nin ruhuna nisbet edilen nefisler birbiriyle ortakia§Ir ve aralarmda 
sevgi .dostluk meydana gelir. Zi.ihal feleginin ruhuna nisbet edilen ne
fisler Mi.i§teri feleginin ruhuna nisbet edilen nefislere mahiyet ve ta
hiat bak1mmdan muhalif olur. Bunlan bildikten sonra; biz deriz ki 
onlar diyorlar ki : illet elbetteki ma'lulden daha gi.i~li.i olacaktlr. Be
§er nefislerinden her bir grup i~in ozel bir tabiat vard1r ve bu tabiat 
feleki ruhlardan bir ruhun ma'lUli.i §eklinde olacaktn: ve bu tabiat, 
0 feleki ruhta elbetteki be§eri ruhtakinden ~ok daha i.isti.in ve gi.i~li.i 

olacaktlr. 0 feleki ruh bu be§eri ruh grubuna nisbetle §efkatli bir 
baba, merhametiT bir hi.iki.imdar gibidir. Bunun i~in o feleki ruh, ken
di ~ocuklarmm menfaatlerini korur. Bazan uykuda ri.i'ya yoluyla, ba
zan da uyamkken ilham yoluyla kendi ~ocuklarma faydah olan §ey-
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leri gosterir. Eger bu be§eri nihlardan bir klsm1 ash ve ma'deni olan 
feleki ruhla birle§ecek derecede ozel bir giice ve kuvvete ula§1rsa on
dan harika fiiller ve ah§Ilml§lll iizerinde davram§lar zuhur eder. i§te 
cinlerin ve §eytanlann varhgm1 kabul edip onlarm cisim ve cismani 
varhklar olmad1gm1 iddia edenlerin gorii§lerinin ozeti bundan ibaret
tir. iyi bil ki; filozoflardan bir grup bu gorii§ii reddetmi§ler ve mii
cerred varhgm, ciiz'iyatl idrak etmesinin imkans1z oldugunu, dolay1-
s1yla miicerred varhklarm ciiz'i fiillerin faili olmasmm imkans1zhgm1 
iddia etmi§lerdir. Ancak bu gorii§ de iki bak1mdan ba tlld1r.( ... ) 

ikinci §iiphelerinin cevabma gelince her biriyle dostluk veya dii§
manhgm has1l olmas1 gerekmez. <;iinkii her biri ancak kendi nefsinin 
halini bilir ba§kalarmm halini bilemez, dolay1s1yla bu husus ihtimal 
dairesinde kahr. 

U9iincii §iiphelerinin cevab1 -ise §6yledir: Biz meleklerin ve cin
lerin varhgm1 kabul etmenin peygamberlerin niibiivvetini haleldar 
edecegini kabul etmiyoruz. Bundan sonraki konularda cevab1m1z ay
nca gelecektir. i§te §iipheler konusundaki cevabm sonu budur. 

ikinci mes'ele. iyi bil ki Kur'an ve hadisler cinlerin ve §eytanla
rm varhgm1 belirtmektedir. Kur'an'da bu hususa dair bir9ok ayet-i 
kerime vard1r. Bilhassa Cin suresi, Bakara, Al-i imran, Nisa, Maide, 
En'am, A'rat, Enfal, Yusuf, isra, Kehf, Haec, Miicadele, Ha§r ve Mer
yem surelerinde varid olan ayetler bunu gostermektedir. Hadislere ge
lince bu konudaki haberlerden dordii imam MaJik'in Muvatta'mda 
nakledilmi§tir.( ... ) 

U9iincii mes'ele. Cinlerin ate§ten yaratlld1gmm delilidir, bu konu
da ag1k a yet-i kerimeler vard1r.( ... ) 

Dordiincii mes'ele. Cinlere neden cin isminin verildigine dairdir. ( ... ) 
Be§inci mes'ele. iyi bil ki, miikellefler dort gruptur. Bunlar, me

lekler, insanlar, cinler ve §eytanlard1r. Cin ve §eytanlar konusunda ih
tilat edilmi§tir. Baz1lan §eytanlarm bir cins, cinlerin bir ba§ka cins 
oldugunu soylemi§lerdir. T1pk1 insanlarm bir cins, atlarm bir ba§ka 
cins olmas1 gibi. Yine denildi ki cinlerden bir k1sm1 hay1rh bir k1sm1 
§erlidirler. 9eytan, cinlerin §erlilerine verilen isimdir. 

Altmc1 mes'ele. Me§hur oldugu gibi, cinlerin insanlan1;1 i9lerine 
niifuz etme kudreti vard1r. Ancak Mu'tezile'nin ~ogunlugu bunu inkar 
etmi§lerdir. Kabul edenler bu konuda bir~ok deliller getirirler. Birin· 
cisi §oyledir: Eger cinler cisim olmayan ve cisim §ekline girmemi§ bu
lunan varhklardan ibaret iseler bu takdirde cinlerin insanlarm i~leri
ne SlZffia giiciine sahip olmalarmm manas1; insanlara tasarruf 
etmeye muktedir olduklan §eklindedir ki bu tizak bir §ey olamaz. Ama 
bizim niteledigimiz gibi cinlerin, havai ve latif bir canh olduklan ic;in 

Tefsir , C. II, F . 3 
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her yere Slzabildikleri §eklinde ise, bunun ademoglunun it;ine Slzma·Sl 
imkans1z degildir. Ruh ve digerlerine k1yasla bu boyledir.( ... ) 

. Yedinci mes'ele. Meleklerin yemedikleri, ic;medikleri ve ev.lenme
dikleri konusunda ittifak vard1r. Onlar gece giindiiz durmadan Allah'1 
tesbih ederler. Cinn ve §eytana gelince, onlar yer ve ic;erler. Nitekim 
peygamber efendimiz kemik ve pislikler ic;in «onlar cinlerden karde§
lerinizin zahireleridir» buyurmu§tur. Keza cinler ve §eytanlar dogu
rurlar. Nitekim Allah Teala «onu ve soyundan gelenleri benden ayn 
dostlar m1 ediniyorsunuz?» buyuruyor. 

Sekizinci mes'ele. Hadislerde varid oldugu gibi, vesvesenin keyfi
yeti konusundad1r. Haberde anlatlld1gma gore §eytan insanm ic;ine 
dalar, ba§Im kalbinin iizerine koyar ve kalbe vesveseyi ilka eder. 

Dokuzuncu mes'ele. imam Gazzali'nin ihya kitabmda belirttigi §e
kilde vesvese konusundaki soziin hakikatl meyanmdad1r. 

Onuncu mes'ele. Gazzali'nin zikrettigi soziin ara§t1nlmas1 konu
sundadir.( ... ) 

Onbirinci mes'ele. iyi bil ki insan; yalmz ba§ma oturdugu zaman 
kalbine c;e§itli hatlralar gelir ve hemen hemen kaLbinin ve beyninin 
i<;ine gizli seslerin ve bilinmez harflerin girdigini duyar gibi olur. Ve 
sanki bir ki§i onunla konu§ur ve kendisine hitab eder gibi olur. i§te 
herkes kendi ic;inde duydugu bu deruni hali goriir. Ancak hatlralar · 
konusunda insanlar degi§ik gorii§ler serdetmi§lerdir. Filozoflar hatlra
larm harf ve ses §ekli:qde olmad1gm1, sadece harf ve sesin §ekillerinin 
hayalde canlanmasmdan ibaret oldugunu ve bir §eyin hayalinin, res
minin ve misalinin hayalde canlanmasmdan ibaret oldugunu soyler
ler. Bu bizim daglarm, denizlerin ve §ahislarm §ekillerini tahayyiil 
ettigimiz zaman, bu §eylerin aymsmm ak1l ve kalpte mevcud olma
digmi, sadece ak1l ve kalpte mevcud olamn onlarm §eklinin ornegi 
ve resmi oldugunu bilmemiz gibidir. Temsil yoluyla bu, aynada can
lanan §ekiller gibi olabilir. Biz aynay1 .iyice parlattlg1m1z zaman ay
nada felegin, giine§in ve aym §eklini goriiriiz. Bizim onlan gormemiz. 
bu §eylerin kendilerinin aynada mevcud olmasmdan dolayi degildir. 
<;iinkii bu muhaldir, aynada has1l olan §ey, bu e§yamn resmi, §ekli 
ve suretidir. 

Onikinci mes'ele. insanlardan bir k1sm1, §eytanlarm oldiirme ve 
diriltme, cisimleri yaratma, §ahislann asli suretini ve ezeli yaratih§l
m degi§tirme giicii oldugunu kabul ederler. Bir k1sm1 da bu gibi hal
leri reddederek onlarm bu konuda hie; bir giicii olmad1gm1 soylerler. 
Bizim arkada§lanm1z icad, var etme ve yoktan meydana getirme kud
retinin sadece Allah'm elinde oldugunu delilleriyle gostermi§lerdir. Do
layisiyla bu soylenen gorii§lerin biitiinii bat1ld1r. Mu'tezile ise insamn 
baz1 olaylan meydana getirebilecegini kabul eder.( ... ) 
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Onu~iincii mes'ele. Cinlerin, gayb1 bilip bilmedikleri konusunda 
ihtilat edilmi§tir. Allah Teala kitabmda Hz. Siileyman'm aliimtinden 
som·a cesedinin bir sure oldugu gibi birakild1gm1 belirtmekte, cinle
rin Hz. Siileyman'm aldtigiinii bilmediklerini bildirmektedir. Bu ise 
onlarm gayb1 bilmediklerini gasterir. insanlardan bir klsm1, cinlerin 
gayb1 bildiklerini saylerler. Ancak bunlar da aralarmda degi§ik ga
rii§ler serdetmi§lerdir. Bit k1sm1 cinlerin gage ve gage yakm bir nok
taya ~1ktlgm1 ve gaybla ilgili konularda meleklerin dilinde dola§an saz
leri dinleyip bildirdiklerini soylerler. Bir diger grup ise Allah'tan ba§
ka kimsenin bilmeyecegi bir yolla onlann gayb1 bildiklerini belirtti
ler. iyi bil ki; bu gibi konulardan bahis a~mak zann ve tahminlerden 
oteye bir mana ta§1maz. Bu konulann hakikabm Allah'tan ba§ka kim
se bilmez. (Pahreddin el-Razi, Mefatih el-Gayb, I, 76- 89). 

-oQo,- - -

~ ) 1 ismi mef'ul manasmda ve fail veznindedir. Hayir-

dan tamamen kovulmw~ tard edilmi§ demektir. Nitekim Allah Teala 
§6yle buyurur : 

((Andolsun ki ; biz yere en yakm gogii kandillerle donattlk. On
larla §eytanlarm ta§lanmasml saglad1k ve onlara c;1lgm cehennem aza-
bi haz1rlad1k.>> (Miilk, 5) ' 

«Dogrusu biz, dtinya gogiinii bir siisle, yild1zlarla stisledik. Ve 
onu inatc;1 her §eytandan koruduk. Onlar Mele-i ala'Yl dinleyemezler. 
Ve her yonden siiriiltip abllrlar. Kovularak. Ve onlar i~in stirekli bir 
azab vard1r. Ancak ic;lerinden biri, bir soz kapacak olursa onu da he
men delip gec;en bir alev takip eder. Onlara sor, yaratl§ bak1mmdan 
kendileri mi daha zordur, yoksa bizim yaratm1§ olduklanm1z m1? Dog
rusu biz onlan ozlii bir ~amurdan yarattlk. >> (Saffat, 6- 11) 

«Andolsun ki, Biz gokte burc;lar yapbk ve onlan bakanlar i~in 

donattlk. Ve onlan kogulmu§ her §eytandan koruduk. Ancak kulak 
h1rs1zhg1 yapan olursa, apapk goriilen bir ate§ onu kovalar.» (Hicr, 
16- 18) 

Daha buna benzer birc;ok ayetler vard1r. 

Besmele: 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 
Sahabe-i Giizin Allah'm kitabma besmele ( r-::-> ) 1 :r>- ) 1 .:il l r--! 

ile ba§laml§lardlr ve binginler Besmele'nin Neml sl1resinin bir 5.yeti 
oldugunda ittifak etrni§lerdir. Ancak her st'lrenin ba§lang1cmda veya 
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ba§mda yazilan besmelenin; surelerin ba§langlcmda, ba§h ba§ma bir 
ayet olup olmadlgl, ya da her sureden bir ayet olup olmadlgl konu
sunda ihtilat etmi§lerdir. Veya besmelenin sadece Fatiha'da ayet sa
yilacagi konusu ihtilaflld1r. Selef ve halef bilginlerince besmelenin 
ayet mi oldugu, yoksa surelerin arasm1 ay1rmak i~in mi yaz1ldig1 ko
nusu ihtilafhd1r. Bu ihtilaflar ba§ka yerlerde dercedilmi§tir. 

Ebu Davud Siinen'inde sahih bir isnadla Abdullah ibn Abbas 
(r.a.) 'dan nakleder ki; Rasulullah (s.a.) sureleri ay1rmay1 bilmezdi, 
nihayet besmele nazil oldu ve ogrendi. Bu hadisi Abdull.ah ibn Hakim 
el-Nisaburi Mustedrek'inde miirsel olarak Said ibn Ciibeyr'den riva
yet eder. 

ibn Huzeyme'nin sahihinde Ummu Seleme (r.a.) 'den nakledilir 
ki; Rasulullah (s.a.) namazda fatiha'nm ba§mdaki besmeleyi oku
mu§ ve onu ayet saymi§tlr. Lakin bu rivayet Orner ibn Harlin el-Bel
hi'den ibn Ciireyc, ibn Ebu Muleyke tarik1yla menkuldiir ki; onda 
zaaf oldugu kabul edilir. Darekutni de Ebu Hiireyre'den merfu' ola
rak bu hadisi nakleder. Benzer bir . rivayet Hz. Ali ve ibn Abbas'tan 
da menkuldur. 

Besmelenin Tevbe suresinin dl§mda, surelerin ba§mda yer alan 
bir ayet oldugunu nakledenler arasmda ibn Abbas, ibn Orner, Ebu 
Hiireyre ve Hz. Ali de, tabiinden Ata, Tavus, Said ibn Ciibeyr, Mekhul 
ve Ziihri de bulunmaktadir. Abdullah ibn el-Miibarek, ~afii, Ahmed 
ibn Hanbel de bu gorii§tedirler. Bir rivayete gore ishak ibn Rahuveyh, 
Ebu Ubeyd Kas1m ibn Sellam da bu gorii§tedirler. 

imam Malik ve Hanefiler, besmeleyi fatiha'dan bir ayet sayma
diklan gibi, diger surelerde de ayet olarak kabul etmezler. ~afii'den 
nakledilen bir kavle gore besmele fatiha'da ayettir, diger surelerde 
ise ayet degildir. Diger bir rivayete gore imam ~afii her surenin ba
§mda besmeleyi ayet olarak kabul etmi§tir ki bu iki gorii§ te garibtir. 

Davud der ki; her surenin ba§mda besmele miistakil bir ayettir, 
ancak sureden degildir. Bu rivayet Ahmed ibn Hanbel'den de nakle
dilmi§tir. Ebu Bekr er-Razi, Ebu'l- Hasen el-Kerhi'den bu rivayeti 
nakleder ki her iki zat Hanefi mezhebinin onde gelen biiyiiklerinden
dirler. (Allah'm rahmeti hepsinin uzerine olsun.) Besmelenin fatiha'
dan bir ayet olup olmad1g1 konusu boylece ortaya konulmu§tur. 

Besmelenin namazda a~Iktan okunup okunmayacag1 konusu da bu 
§ekilde teferruathdir. Besmelenin Fatiha'dan olmad1gm1 kabul edenler, 
onu a~1ktan okumazlar. Onun Fatihanm ba§mda bir ayet oldugunu soy
leyenler de aym gorii§tedirler. 

Surelerin ba§mda bir ayet oldugunu kabul edenler de degi§ik 
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gorii§ler serdetmi§lerdir. ~afii merhum, besmelenin Fatiha ile ve zamm1 
sure ile a<;Iktan okunmasm1 ongoriir. Bu gorii§ sahabeden, tabiinden 
ve miisliimanlann selef ve halef imamlarmdan bir grubtin mezhebi
dir. Sahabe'den Ebu Hiireyre, ibn Orner, ibn Abbas, Muaviye; Fatiha'
dan ve zamm1 sureden once besmeleyi a<;1ktan okumu§lardlr. ibn Abd 
el-Berr ve Beyhaki de Hz. Ali'den boyle naklederler. Hatib ise dort 
Halife (Ebubekir, Orner, Osman, Ali (r.a.)) 'den bunu naklederse de 

. bu nakil garibtir. Besmeleyi a<;Iktan okuyanlar arasmda Said ibn Cii
beyr, ikrime, Ebu K1labe, Ziihri, Ali ibn'el-Hasen, onun oglu Muham
med, Said ibn'l - Miiseyyeb, A.ta, Tavus, Mucahid, Salim ve Muham
med ibn Ka'b el-Kurazi, Ebubekir ibn Muhammed ibn Amr ibn Hazm, 
Ebu Vail, ibn Sirin, Muhammed ibn el-Miinkedir, Ali ibn Abdullah 
ibn Abbas, onun oglu Muhammed ibn Orner' in kolesi Nafi', Zeyd ibn 
Eslem, Orner ibn Abdiilaziz, Ezvak ibn Kays, Habib ibn Ebu Said, 
Ebu ~a'§a, Mekhul, Abdullah ibn Ma'kil ibn Mukarrin bulunmakt.a
dlr. Beyhaki bunlara ilave olarak Abdullah ibn Safvan, Muhammed 
ibn Hanefi'yi ekler. ibn Abdiilberr ise Amr ibn Dinar'1 ilave eder. 
Bunlarm hiicceti, besmelenin Fatiha'mn bir k1Sm1 olmas1d1r. Diger 
k1S1mlan gibi onun da a<;Iktan okunmas1 gerekir. 

Nesei Siinen'inde ve ibn Hiizeyme ile ibn Hibban sahihlerinde, 
Hakim Miistedrek'inde Ebu Hiireyre (r.a.)'den nakleder ki; o namaz 
k1lm1§ ve a<;1ktan besmeleyi okumu§tur. Namazdan sonra, ben sizin 
i<;inizde namaz1 Rasulullah'm namazma en <;ok benzeyen ki§iyim de-

) mi§tir. Darekutni, Hatib, Beyhaki ve digerleri de bunu sahih kabul 
etmi§lerdir. 

Ebu Davud, Tirmizi, ibn Abbas'tan naklederler ki; RasUlullah 
(s.a .) namaza besmele ile ba§larml§, sonra Tirmizi der ki, - onun is
nadl boyle degildir- Nitekim Hakim Miistedrek'inde ibn Abbas'tan 
naklederek der ki ;Rasulullah (s.a.) besmeleyi a<;Iktan okurdu. Ar
dmdan bu hadisin sahih oldugunu sayler. 

Buhari'nin sahihinde Enes ibn Malik'e Rasulullah (s.a.) 'm oku
YU§U sorulmu§tur. 0 demi§tir ki Rasulullah (s.a .) tilaveti med idi. 

Sonra besmeleyi okudu .:il lr--'-1 ) <;ekiyordu ( ,:.;+> ) 1 ) ve ( 

~ } \ ) med ediyordu. imam Ahmed'in Miisned'inde, Ebu Davud'un 

Siinen'inde, ibn Hiizeymi'n Sahihinde ve Hakim'in Miistedrek'inde Um
mii Seleme (r.a.) 'den nakledilir ki Rasulullah (s.a.) k1raetini keserek 
okurdu . 

. y...UI ~ y.. ..!.UL. • ~)I ,:.;+>)I . .:r.JWI y J .:il~ l . ~)I ,:.;+>)I .:il l{"""""! 

gibi. Darekutni der ki : bunun isnad1 sahihtir. 
imam ~afii ve Hakim de Miistedrek'inde Enes'ten nakleder ki; 
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«Muaviye Medine'de namaz k1lmi§ ve besmeleyi terketmi§tir. Mu~acir
lerden orada bulunanlar bu duruma kar§l 91km1§lar. ikinci defa na
maz k1hnca · besmele 9ekmi§tir.» 

Bizim zikrettigimiz bu hadislerde ve eserlerde yeterli ve ikna edi
ci deliller mevcuttur. Gerisine lti.zum yoktur. Taaruzlar garib riva
yetler ve bunlarm yollan, ta'lilleri, tazyifleri, takrirle!i ise ba§ka bir 
yerin (kitabm) konusudur. 

Diger fakihler ise namazda besmelenin ar;1ktan okunmayacag1 go
rti.§ti.ndedirler. Bu gorti.§ dort halife'den (Ebubekir, Orner, Osman, Ali 
(r.a.)) Abdullah ibn Mugaffil, tabiinin selefinden bir taife ile halef

'ten bir taifeden nakledilen gorti.§tti.r. Ebu Hanife'nin, Sevri'nin ve Ah
med ibn Hanbel'in de mezhebi bu gorti.§tedir. imam Malik'e gore; bes
mele ne gizli, ne de ar;1k olarak hir;bir §ekilde okunmaz. Malikiler de.: 
lil olarak Mti.slim'in Sahihinde Hz. Ai§e (r.a.) 'den nakledilen §U hadi
se dayamrlar. (Hz. Ai§e (r.a.) diyor ki:) Rasulullah (s.a.) namaza tek
bir ile ba§lar ve okumaya elhamdti. ile devam ederdi.» 

Buhari ve Mti.slim'in sahihlerinde nakledildigine gore; Enes ibn 
MaJik der ki, <<Ben Hz. Peygamberin, Ebubekir'in, Omer'in ve Osman'm 
arkasmda namaz k1ld1m. Bunlar namaza Elhamdti. ile ba§hyorlardu 
Mti.slim'in if~desine gore k1raetin ba§mda ve sonunda besmeleyi hig 
zikretmiyorlardL Buna benzer rivayetler Sti.nen kitaplarmda AbdulJah 
ibn Mugaffil'den nakledilir. Bu gorti.§ merhum ve mezkur imamlarm 
da esas dayanag1d1r. Ancak gorti.§ler birbirlerine yakmdir 9.ti.nkti. hep
sinin icmama gore namazda besmeleyi a9.1ktan veya gizlice okuyan 
ki§inin namaz1 sahihtir, §iiphesiz ki hamd ve minnet Allah'a mahsl1s
tur. 

---- iZAHI 

isim nedir? 

Besmele'de yeralan ve gti.nlti.k dilde pek9.ok kullamlan isim konu
su, ozellikle kelam ve felsefede ti.zerinde fazlas1yla durulan bir koml
dur. isim ile isimlendirilen §ey arasmdaki baglanhyi da goz onti.nde 
bulunduran islam dti.§ti.nti.rleri detayh bilgi vermektedirler. · Aynca Al
lah'm isimleri ve ozellikle ism-i A'zam konusunda farkh ayrmt1lara gi
ri§mektedirler. 

ibn Kesir'in M1s1r bask1smda burada aynca §U bilgiler eklen
mektedir: 

ccismin mti.semma ile aym olup olmad1g1 · konusunda iki gorti.§ 
vard1r. Birinciye gore isim, isimlendirilenin aymd1r. Bu, Ebu Ubeyde 
ve Sibeveyh'in gorti.§ti.dti.r. Bakillani ve ibn Furek te bunu tercih et-
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mi§lerdir. Razi -ki o Re'y hatibinin oglu olarak bilinen Muhammed 
ibn Omer'dir- tefsirinin mukaddimesinde der ki, Ha§viye, Kerrami
ye ve E§'ariyye dediler ki; isim isimlendirilenin kendisidir' ve isimlen 
dirme(Ien aynd1r. Mu'tezile ise, isim mi.isemmanm gayn ve tesmiye
hin kendisidir dediler. Bizim i«;in tercih olunan gori.i§ isim ile mi.i
semmamn gayn ve tesmiyeden ayn olmas1d1r. Sonra diyor ki; isim
den murad eger harflerden birle§en ve tek tek seslerden meydana ge
len bir laf1z ise zan1ri bilgilerle bunun mi.isemmanm gayn oldngu 
anla§Illr. Fakat eger kasdedilen mi.isemmanm zatl ise, bu da apa«;Ik 
gergeklerin a«;1klanmas1 §eklinde bo§ bir «;aba olur. Goriili.iyor ki 
bu konuya dalmak her takdirde bo§ bir §eyle ugra§mak gihidir. Son
ra isim ile Mi.isemmamn aynllg1 konusuna ba§llyarak (Razi der ki) 
isim mevcud, mi.isemma yok olabilir bu ((yok>> lafz1 gibidir. 

Keza bir §eyin mi.iteradif bi«;imde saylSlz isimleri olabilir. Bazan ,, 
da isim bir tek §ey, mi.isemmalar ise mi.iteaddit olabilir, mi.i§terek la
flz gibi. Bu ise isim ile mi.isemmamn bir,birinden aynhgma delalet 
eder. Bazan isim bir laf1z olur ki bu takdirde o arazd1r. Mi.isemma 
ise zat mi.imki.in ve vacib olabilir. Eger isim, mi.isemmamn kendisi 
olsayd1 ate§ ve kar laf1zlanm soyleyenlerin ate§in lSlSllll veya karm 
soguklugunu gormeleri gerekirdi ki hi«; bir ak1l sahibi boyle bir §ey di
yemez. Allah'm Rasuli.i de buyuruyor ki : ((Allah'm 99 ismi vardu·» 
bu isimler pek «;oktur. Bunlarm mi.isemmas1 ise birdir o da Allah 
Teala'd1r. Keza ayet-i kerime'de ((Allah'm isimleri» denilirken isimler 
Allah'a izafe edilmi§lerdir. T1pk1 : ((Yi.ice Rabbinin ad1yla tesbih et» 
buyrugunda oldugu gibi. izatet ise aynhg1 gerektirir. Keza Allah 
Teala kendisini bu isimlerle «;ag1rmay1 buyurmaktad1r bu da gosteri
yok ki isimler kendinin gaynd1r. 

Adam; Zeynep bo§tur dedigi zaman, kansm1 kasdetmektedir ve 
onu bo§amaktadlr. Eger isim mi.isemmadan ayn o1sayd1 bo§anma vaki' 
olmazd1. (Buna §6yle) cevap verilir. Burada kastedilen bu isimle isim
lendirilen zat bm~tur. 

Razi der ki: 
isimlendirilmeye gelince ismin §U zat igin tayin edilmesinden iba- •/ 

rettir ki o ismin gaynd1r. Allah en iyi bilendir. ( . .. ) 
Bu kitabm ikinci boli.imi.i isim konusundad1r. Bunlar iki k1sma 

aynhr. Birincisi isimle ilgili, nakle dayanan bahislerdir. ikincisi ise 
isimle ilgili akla dayanan bahislerdir. isimle ilgili nakle dayah bahis
ler konusunda bir«;ok mes'ele vard1r. Birinci mes'ele isim kelimesinin 
lafz1 ile alakahd1r.( ... ) 

Bu boli.imi.in ikinci kism1, isim konusunda akla dayah konularla 
ilgilidir. Biz deriz ki, nakle dayah boli.imde isim kelimesinin tamm1, 
k1s1mlan ve ti.irleri anlatlld1. Burada baz1 mes'eleler geriye kald1. Bi
rinci mes'ele §Udur: Ha§viye, Kerramiye, E§'ariye dediler ki ; isim, isim-
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lendirilenin kendisidir ve isimlendirmeden aynd1r. Mu'tezile ise isim 
isimlendirilenin gayn ancak isimlendirmenin kendisidir dediler. Bizim 
taraf1m1zdan tercih edilen gorii§, ismin hem isimlendirilenin gayn 
hem de isimlendirmenin gayn olu§udur. Bu konudaki delilleri an
latmaya dalmadan once bazl on bilgilere dikkat 9ekmek gerekecektir. 

~oyleki; isim, isimlend.irilenin kendisi midir degil midir soziinden 
once, . ismin ne oldugu ve isimlendirilenin ne oldugu konusunun a<;,:lk
lanmasl gerekir. ismin isimlendirilenin kendisi olup olmad1g1 konu
suna bundan sonra bak1labilir. Biz deriz ki; isim ile, §U belirli sesler 
ve yanyana gelmi§ harfler, isimlendirilen (miisemma) ile de 0 zatla
nn kendileri ve aymyla o hakikatler kasdediliyorsa; ismin isimlendi
rilenden ayn oldugu zorunlu bilgiyle elde edilir ki o zaman bu mes'e
leye dalmak abes olur. isim ile; isimlendirilenin zatl, isimlendirilen 
ile de bu zatm kendisi kasdediliyorsa «isim, isimlendirilendir» sozii
miiziin manas1; bir §eyin zatl o §eyin aymd1r demek olur. Bu soz her 
ne kadar dogru ise de a<;,:1k olan §eylerin a<;,:1klanmas1 kabilinden ol
dugundan abestir. Oyle ise her haliikarda bu konuya dalmak abes 
say1hr. (Razi, Mefatih el-Gayb, I, 108- 109) 

( ... ) Dokuzuncu mes'ele. Allah Teala'mn kendi zatma mahsus bir 
isminin bulunup bulunmad1g1 konusundad1r. iyi bil ki bu mes'eleye 
dalmadan once metafizik bahislerle ilgili ylice mukaddimelerin serde
dilmesi gerektir. 

Birinci mukaddime: Allah Teala zatma has ozelliklerden dolay1 
J yarat1klarmdan farkhd1r, s1fatlardan dolay1 degil (. .. ) 

ikinci mukaddime: Biz deriz ki, Allah Teala ne cisimdir. ne de 
cevherdir. Qlinkii cisimligin ve cevherligin nefyi olumsuz bir mefhum
dur. Allah'm hususi zatl ise olumlu bir emirdir. Olumsuzluk ile olum
luluk arasmdaki aykmhk zorunlu olarak bilinen bir ger<;,:ektir. Keza 
Allah Tealamn hususi zatl kadiriyet ve alimiyetin kendisinden de 
ibaret degildir. Qiinkii kadiriyet ve alimiyetin kendisinden anla§llan 
§ey; izati kavramlard1r. Allah'm zatl ise kendi nefsi ile kaim bir zat
tlr. Kendi nefsiyle kaim ve mevcud ile, nisbi ve izafi degerlendirme
ler arasmdaki fark zorunlu olarak bellidir. 

U<;,:lincii mukaddime: Bizim §U anda Allah Teala'mn mahsus za
tim bilmeyecegimizin a<;,:Iklanmasi konusundad1r. Bu konuda degi§ik 
deliller vard1r : Birincisi, biz ak1llanm1za ve idrakimize yoneldigimiz· 
de akhm1zda Allah Teala'mn bilinmesi konusunda §U dort husustan 
birinin mevcud oldugunu goriiriiz. Ya Allah'm mevcud oldugunun bil
gisi, ya viicudunun devam ettiginin bilgisi veya celal s1fatmm bilgisi 
- ki bu olumsuz degerlendirmelerdir- veya ikram s1fatmm .bilgisi ki. 
bu da izafi degerlendirmelerdir. Ama Allah Teala'nm mahsus zatmm 
bu dordlinden her birine aykm oldugu sabittir. Zira delil yoluyla Al-
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lah'm hakikatmm viicudundan ayn oldugu sabit olduguna gore, 
O'nun hakikatl aym zamanda viicudunun devamma da ayk1n olur. 
Keza onun hakikatmm olumsuz ve izati olmad1g1 sabit olur. Be§er 
katmda bu dort konudan ba§ka bilinen bir husus bulunmad1gma gore 
ve bunun da Allah'm mahsus zatmm hakikatma mugayir oldugu sa
bit olduguna gore; Allah'm mahsus hakikatmm insanlar tarafmdan 
hilinmedigi de sabit olur. 

Tam bir anoloji gosterir ki; bizim herhangi bir konuyu ancak §U 
dort yoldan birisiyle tasavvur etmemiz. miimkiindiir: Birincisi, idrak 
ettigimiz §U §eyleri be§ duyudan birisiyle idrak ederiz. ikincisi ac1hk 
ve tatllllk, ac;llk ve susuzluk, sevinc; ve iiziintii gibi bedenimizin hal
lerinden idrak ettigimiz §eylerdir. Uc;iinciisii, akhm1zla idrak ettigimiz 
hallerdir ki varhgm veya yoklugun, tekligin veya c;oklugun, vacibin 
veya miimkiiniin hakikatm1 bilmemiz gibi. Dordtinctisti i~. ak1l ve 
hayalin bu tic; konuda idrak ettigi §eylerdir. Bizim tasavvur etme
miz ve oldugu §ekilde idrak etmemiz imkam bulunan §eyler bunlar
dlr. Bu sabit olduguna ve Hak Siibhanehti ve Teala'nm hakikatnun 
da bu k1s1mlarla ilgisinin bulunmad1g1 sabit olduguna gore, Allah 
Teala'mn hakikatmm yaratlklar bak1mmdan akledilemez oldugu da 
sabit olur. Uc;iinctisii Allah Teala'nm mahsus hakikatl onun hakiki, 
izati, selbi s1fatlannm tum gereklerinin illetidir. illetin bilgisi ise ma'
lultin bilgisinin 'illetidir. Eger Allah Teala 'mn mahsus hakikati ma'
lum olsayd1, onun s1fatlan kendiliginden ve zorunlu olarak ma'lum 
olurdu. Bu ise ma'dumdur, oyleyse o da ma'dumdur. Dolayiswla Hak
km hakikatmm insanlar ic;in akledilemez oldugu sabittir. 

Dordtincii mukaddime, bu hususlar insanhk ic;in akledilmesi im
kansiz hususlar olduguna gore, insanlar ic;in bunlann akledilmesi na
Sll miimkiin olabilir? 

Be§inci mukaddime, bu mahsus hakikatm idraki insan akll ic;in 
imkans1z olduguna gore ~nu bilmek; melekler veya ba§ka bir fert ic;in ., 
mtimkiin miidiir degil midir? insafla soylemek gerekirse bu konular 
c;ok zor konulard1r. Akll geregini yerine getirme konusunda aciz ve 
gtic;siiz durumdad1r. Baz1lan dediler ki yarat1klarm akh ve bilgileri 
sonludur, Hakk Teala ise sonsuzdur. Sonlu varhgm sonsuz varhgm 
bilgisini elde etmesi imkans1zd1r. Kald1 ki §eylerin en yiicesi Allah 
Teala'dlf. ilimlerin en yiicesi de Allah Teala'mn ilmidir. ~eylerin en 
ulusunu bilmek; ancak ilimlerin en yiicesi ile miimkiin olabilir. Dola
yisiyla Allah'!, Allah'tan ba§ka kimse bilemez. 

Altmc1 mukaddime : iyi bil ki §eyleri bilmek, :iki tiirliidiir. Birisi 
arazi bilgidir, digeri de zati bilgidir. Arazi bilgi §Unun gibidir; biz bir 
binay1 gordiigiimiizde onun elbette .bir yap1c1si bulundugunu da bili
riz. Ancak bu yapiCmm mahiyetinin nas1l oldugu ve hakikatmm rna-
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hiyetlerden hangi tiire girdigini bilemeyiz. Zira yapmm varllg1 buna 
delalet etmez. Zati bilgiye gelince; goziimiizle belirli bir rengi bilme
miz, dokunma duyumuzla belirli bir lSlyl bilmemiz, i§itme duyumuzla 
belirli bir sesi duymam1z gibidir. Ismm, soguklugun dokunulan bu · 
keyfiyetten ba§ka bir hakikatl yoktur. Siyahllgm ve beyazllgm bu go
riilen keyfiyetten ba§ka bir hakikatl yoktur. i§te bunu bilirseniz, bun
dan sonra deriz ki; . biz ihdas edilmi§ §eylerin ihdas edici ve yaratl
ciya ihtiyac1 oldugunu bildigimiz takdirde Allah Teala'y1 arazi bilgi 
ile bilmi§ oluruz. Ancak ondan nefyettigimiz §ey §U anda zati bilgi
dir. Bu konu bilinmelidir ki hataya dii§iilmesin~ .. . ) 

Onuncu mes'ele. Allah Teala'nm zatl bak1mmdan isim olup olma
dlgl konusundad1r. Eski filozoflardan O'nun zatmm isim olmad1g1 go
rii§ii nakledilir. Onlar derler ki; bunun delili §Udur : ismi koymak
tan maksad, onu zikrederek isimlendirilen §eyi gostermektir. Eger Al
lah Teala zatl bak1mmdan isim olsayd1, · bu ismin konulmasmdan mak
sad, onun isimlendirilen §ekilde tamtllmas1 ic;:in ba§kas1yla birlikte zik
redilmesi olurdu. Yarat1klardan hie; bir kimsenin O'nun hususi zatlm 
kesinlikle bilemiyecegi sabit olduguna gore, 0 hakikat ic;:in bir isim 
va'z edilmesinin faydas1 kalmaz. Boylece bu tiir ismin bulunmad1g1 
sabit olur. Bu noktada onlar derler ki ; o lhakikatm ismi yoktur, sa
dece bilinmesinin gerekleri vard1r. Bu gereklere gore 0, asia zail ol
mayan ezeli bir varllktlr, a 'dem'i kabul etmeyen vacibtir. Allah Teala'
nm kendisine yakla§tlrd1g1 kullarmdan bazllarma bu hususi hakikatl 
bildirmesinin imkans1z olmad1gm1 soyleyenler mes'eleye bu §ekilde 
baktlklarma gore bu mahsus hakikat ic;:in bir isim va'z etmek de im
kanslz degildir. Goriiliiyor ki bu mes'ele gec;:en mukaddimelere dayan
maktadir. 

Onbirinci mes'ele. Bu hususi hakikat ic;:in isim vaz'edilmesi miim
kiin oldugu takdirde, kesinlikle bu ismin isimlerin en ulusu (ism-i 
a'zam) olmas1 gerekir. Bu ismin zikri ise zikirlerin en §ereflisi olur. 
<;iinkii bilginin yiiceligi, bilinenin yiiceligine goredir. Zikrin iistiinlii
g·ii zikredilenin iistiinliigii iledir. Allah Teala'mn zatl bilinenlerin ve 
zikredilenlerin en iistiinii ve §ereflisi olduguna gore, onu bilmek bilgi
lerin en §ereflisi, onu zikretmek te zikirlerin en §ereflisi olur. Boylece 
onun ismi isimlerin en §ereflisi olur. i§te dillerde dola§an me§hur, 
<<Allah'm ismi en yiicedirn soziinden maksad budur. Mukarreb bir me
lek veya miirsel bir peygamber i<;in bu isme vak1f olmak imkam bu
lunursa ve 0 bunun manasmm tecelli hallerini bilirse, ona cismani 
ve ruhani alemlerin hepsinin itaat eder olmas1 uzak goriilemez. 

Onikinci mes'ele. Allah ic;:in, ism-i A'zamm var oldugunu soyle
yenler bu konuda degi§ik gorii§ler serdetmi§lerdir : 
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1 - ism-i A'zamm <<Zii'l- Celal ve'l- ikram)) kavli aldugunu soy
lerler. 

2 - «el-Hayy el-Kayyum)) aldugunu soylerler. 
3 - Bir k1sm1 da Allah'm isimlerinin hepsinin mukaddes ve ulu 

aldugunu sayler ve bunlardan birisinin ismi a'zam alarak nitelendiril
mesinin caiz almad1g1m, belirtirler. Onlara gore bu, geriye kalan isim
lerinin naksanllkla nitelendirilmesini gerektirir ... 

4 - ism-i A'zam Allah soziimiizdiir. Bana gore bu en dagru ala
mdlr. <;iinkii bu ismin Hak Siibhanehu'nun zatma alan bilgiye tama
men uydugunun delillerini gosterecegiz. Boyle alduguna gore bu isim 
onun mahsus zatma delalet eder. 

Onii~iincii mes'ele. isimlendirilene; anun mahiyetinin ciiz'lerinden 
bir ciiz' almas1 bak1mmdan delalet eden isim, Allah Teala hakkmda 
muhaldir. <;iinkii bu, ancak mahiyeti ciiz'lerden miirekkep alan §eyler 
hakkmda dii§iiniilebilir. Bu ise Allah i~in muhaldir. Her miirekkep el
bette ki ciiz'lerine muhta~ alacakt1r. Miirekkebin ciiz'ii anun gayridir. 
Dalay1s1yla her miirekkep kendisinden ba§kasma muhta~ alacaktlr. 
Kendinden ba§kasma muhtac; alan her §ey ise, miimkiindiir. Buradan 
§U sanuc; g1kar : Her miirekkep §ey zab bak1mmdan miimkiindiir. Zab 
bak1mmdan miimkiin almayan §eyin miirekkep almas1 imkans1zd1r. 
Miirekkep almayan §eye de mahiyetinin ciiz'lerine gore .isim verilme
si imkans1zd1r. 

Ondordiincii mes'ele. iyi bil ki biz zata delalet eden ismin Al
lah Teala hakkmda varid almasmm imkans1zhg1m kesin delilleriyle 
gosterdik. (Fahreddin el-Razi, Mefatih el-Gayb, I , 107 - 116) 

Dordiincii boliim : Hakiki s1fatlara delalet eden isimlerin ara§ti
nlmasi kanusundad1r. Biliyarsun ki bu bahis ii~ k1sma aynllr : 

Birincisi, varllga delalet eden isimlerdir ve bu naktada baz1 
mes'eleler vard1r. Birmci mes'ele, ~agunluk Allah'a §ey isminin ve
rilmesi kanusunda mutabakata varrm§br. Cehm ibn Safvan'm bunun 
caiz almad1gmi soyledigi nakledilir. Ancak Cumhur-u ulema muhtelif 
yonden bu kanuda deliller getirmi§lerdir ... (Razi, A.g.e., I, 116) 

ikincisi, Allah Teala'ya mevcud lafzmm 1tlak edilip edilmiyece
ginin a~1klanmas1 kanusundad1r. iyi bil ki; bu bahis daha once bir 
mukaddime ile anlablmi§ almahd1r. Bu mukaddime viicud laf.zmm 
i§tirak §eklinde iki manaya soylenmesi kanusundad1r. Birincisi vii
cud lafz1yla; bulmak vicdan, idrak ve §Uurun kasdedilmesidir. Vii
cud lafz1yla; vicdan ve idrak kasdedilince, mevcud lafztyla da hi~ §iip
hesiz idrak edilen ve §Uur kanusu alan §ey kasdedilmi§ almaktadir. 
ikincisi ise viicud lafztyla meydana gelme ve kendiliginden tahak
k1fk kasdedilir. Meydana gelme ile, kendiliginden tahakkuk arasmda 
fark vard1r. Zira bir §eyin a'yanda meydana gelmesinin bilinmi§ al-
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mas1, kendiliginden meydana gelmi§ olmasma dayamr, ama aksi dii
§iiniilemez. <;iinkii kendiliginden meydana gelmi§ olmasl, a'yanda 
meydana gelmi§ olmasmm bilinmi§ olmasma dayanmaz. Ak1l bakl
mmdan kendiliginden meydana gelmi§ olup da hi<; kimse tarafmdan 
bilinmemi§ olmas1 miimtenidir. Burada bir konu kallyor; viicud lafz1 
once idrak ve vicdan i~in vaz'edilmi§ olup, sonra bir §eyin kendili
ginden meydana gelmesi i<;in mi vaz'edilmi§tir, yoksa aksi mi ol
mu§tur veya birlikte mi vaz'edilmi§tir? Biz deriz ki bu konu tama
men lafza dayanmaktad1r. Ger<;ege en yakm olan; birincisidir, yani 
viicud lafz1; once vicdan ve idrak i<;in va'z edilmi§, sonra tali olarak 
bir §eyin kendi nefsinde meydana gelmesi i<;in kullamlmi§tlr. <;iinkii 
insamn bir §eyi §UUr etmesi olmazsa nefsinde var olmas1 bilinemez:. 
Mes'ele boyle olunca viicud lafzmm, §UUr ve idrak i<;in va'z edilme
sinin bir §eyin kendiliginden has1l olmas1 i<;in va'z edilmi§ olmasm
dan once oldugunu kabul gerekir. Bu mukaddimeyi bildinse, biz de
riz ki; Allah Teala'ya mevcud lafzmm 1tlak1, iki §ekilde olur: Birin
cisi onun bilinmi§ ve §UUr edilmi§ olmas1 manasmad1r. ikincisi ise 
kendiliginden ger<;ekle§mesi ve sabit olmas1 manasmad1r. Mana bakl
mmdan birincisi Kur'an-1 Kerim'de «Allah'1 orada haz1r bulurlardl 

manasma)) ( .JJI 1_,~} . ) ayet-i celilesindeki viicud lafz1d1r. Bura

daki viicud lafzl irfan ve bulmak manasmadlr. ikinci §ekilde mana 
Kur'an'da mevcud degildir.( ... ) 

U<;iincii mesele, zat lafzmm Allah'a 1tlak1 konusundadir.( ... ) Dor
diincii mes'ele nefis lafzmm Allah'a 1tlak1 konusundad1r ( .. . ) Be§inci 
mes'ele §ah1s lafzmm Allah' a 1tlak1 konusundad1r.( ... ) Altmc1 mes'ele 
nur lafzmm Allah'a 1tlakmm caiz olup olmad1g1 konusundad1r. ( ... ) Ye
dinci mes'ele suret lafzmm Allah'a 1tlak1 konusundad1r. 

Sekizinci mes'ele, Filozoflar bazan Allah'm zatl i~in cevher lafzl
m kullanmaktadirlar. H1ristiyanlar da boyle yaparla1 Kelamc1lar ise 
bunun imkanslzhgml soylerler.( ... ) 

Dokuzuncu mes'ele, Kerramiye'nin <;ogunlugu:r.."n Allah'a cisim 
lafzmm 1tlak1 konusundad1r. Onlar, ((Biz bununla .'\llah'm uzuvlann 
birle§mesinden meydana gelmi§ oldugunu kasdetmiyoruz, mahalde. 
uzak, kendi nefsiyle kaim bir mevcud oldugunu kasdediyoruz)) dE'r 
ler. Ancak diger f1rkalar bu lafzm Allah'a 1tlakmm caiz olmad1g1 ko
nusunda mutabakata varm1§lard1r. 

· Onuncu mes'ele inniyet lafzmm Allah' a 1tlak1 konusundad1r. iyi 
bil ki, filozoflar bu kelimeyi <;ok kullamrlar. Liigattaki kokii bakl-
mmdan ( .;; I ) lafz1 arap dilinde varhkta kuvvet ve te'kid ifade eder. Hakk 
Siibhanehti ve Teala zat1 bak1mmdan vacib el-viicud oldugundan ve 
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vacib el-vti~ud; varhktaki kuvvet bak1mmdan mevcudatm en mtikem
meli oldugundan filozoflar da te'vil yoluyla inniyet lafzm1 Allah Teala 
i<;in kullanmi§lardir. 

Onbirinci mes'ele mahiyet lafzmm Allah ic_;:in 1tlak1 konusundad1r. 
Onikinci mes'ele, Hak lafzmm Allah ic_;:in 1t1ak1 konusundad1r. 

(Fahreddin el-Razi, Mefatih el-Gayb, I, 116- 126) 

. Medine, Basra ve ~am, kurra ve fukahas1 besmele'nin, hem Fati
ha'dan hem de diger surelerden bir ayet olmadlgl kanaatindedirler. 
Onlara gore, s1rf sureleri aytrmak ve degerli bir i§te Allah'm admm 
amlmas1yla ba§lanmas1 gibi, sureleri okumaya da teberrtiken besmele 
ile ba§lanmasi ic_;:in yaz1lm1§tlr. Ebu Hanife -Allah'm rahmeti onun 
tizerine olsun- ve ona uyanlarm mezhebi budur. Bu sebeple onlar 
namazda Fatiha'y1 ac_;:1ktan okumazlar. Mekke ve Kufe kurra ve . fu
kahasma gore, besmele hem Fatiha'dan bir ayettir, hem de her sure
den bir ayettir. ~afii ve arkada§lan da -Allah onlara rahmet etsin-
aym gorti§tedirler. Bunun ic_;:in de ac_;:1ktan besmeleyi okurlar ve der
ler ki selef-i salihin besmeleyi mushafa yazm1§lard1r. Halbuki onlar 
Kur'an'dan olmayam Kur'an'dan c_;:1karmakla emrolunmu§lardl. Bunun 
ic_;:in de Amin'i fatihanm sonuna yazmam1§lard1r. Eger besmele Kur'an'
dan olmasayd1 onu da yazmazlard1. ibn Abbas'dan nakledilir ki, kim 
besmeleyi terk ederse Allah'm kitabmdan 114 ayeti terketmi§ olur. 
(Zamah§eri, Ke§§af, I, 24- 26) 

Bizim arkada§lanmlz (~ia) besmelenin fatihada oldugu gibi, 
her sureden bir ayet oldugu konusunda ittifak etmi§lerdir. Namazda 
besmeleyi terk edenin -ister nafile ve ister farz namaz olsun- na
mazmm batll olacagm1 da ittifakla kabul etmi§lerdir. Besmelenin ac_;:lk
tan okunan namazlarda Fatiha ve Zamm-1 sure ile birlikte ac_;:1ktan 
okunmas1 gerektigini kabul etmi§lerdir. Gizli okunan namazlarda ise 
besmelenin ac_;:1ktan okunmas1 mtistehabhr. Bu zikrettigimiz konula
nn hepsinde timmetin fukahas1 arasmda ihtilaf vard1r. Ancak besme
lenin Neml suresinde bir ayet oldugu konusunda ihtilaf yoktur. Bes-

meleyi ayet sayanlar ... .J:!.:UI .kl~ ) ayetinden, surenin sonuna 

kadar hepsini bir tek ayct ol arak kabul ederler. Besmeleyi ayet say

mayanlar ise ( .. . ..:.>:!.:U I .k l~ ayetini bir ayet kabul ederler. Ve 

derler ki ; besmele teyemmi.im ve teberriik ic_;:in bir ba§lang1c_;:tan iba
rettir. Kurra'ya gelince Hamza, Halef, Ya'kub ve Yezidi besmele ile 
surelerin arasm1 ay1rmay1 terketmi§lerdir . . Digerleri Enfal ve 'l'evbe 
suresinin d1§mda surelerin arasm1 besmele ile ay1nrlar. 

Ali ibn Musa el-R1za'dan rivayet edilir ki, o §Oyle demi§ : Besme
le Allah'm ism-i a'zamma; goztin siyahmm beyazma yakmhgmdan 
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daha c;ok yakmd1r. ( ... ) (Ebu Ali el-Fakih ibn el-Hasan el-Tabressi, Mec
ma'iil- Beyan fi Tefsir'il- Kur'an, I, 18) 

«Ben derim ki; isim, zatm kendisine 1tlak olunur. Hakikat, viici'td 
ve ayn miiteradif isimlerdir. Nitekim imam Ebubekir ibn Furek 
isimler ve s1fatlar konusundaki biiyiik kitabmda boyle nakletmi§tir. 
Ustad Ebu Kas1m el-Siiheyli de «§erh el-ir§ad» adll eserinde boyle be
lirtmi§tir. Bunlar topuguna eri§ilecek kimseler degildirler. Keza Allah 
Teala : ((Rabbmm ad1yla tesbih et» buyuruyor. Tesbih bilindigi gibi 
en yiice zata yoneltilir. Onun; lafzi tenzih konusuna hamli, mecaz 
ve kinaye konusuna hamli gibidir. <;iinkii bu sabit olduktan sonra 
Allah bunlara muhtac; olmaz .. . Putlar ic;in isimler tabirinin kullam
llp putlann kasdedilmi§ olmas1 da bunun bir delilidir. <;iinkii kafir
ler putlann zatmm hakikatma ibadet etmi§lerdi, laflzlarma degil.( ... ) 
isim aym §ekilde delalet edene de 1tlak olunur. Bu ise iki k1S1md1r. 
Birisi kadimdir ki bu Allah Teala'mn kadim kelammda kendi nefsi
nin tesmiyesidir. Bu isim konusundaki soz diger kelam konusundaki 
soz gibidir. Kelam onun, ne ayn, ne de gayr olmas1 bak1mmdan bir 

. sifabdlr. ikincisi ise hadistir. Bu ise Allah Teala'nm diger §eylerle 
isimlendirilmesi gibidir, ayn . degil, gaynd1r. Mu'tezile ancak bu iki 
tiir isim 1tlakmdan ikincisini kabul ederler, onlara gore birincisi sa
bit degildir c;iinkii onlar kadim kelam1 reddederler.» (Alusi, Ruh 
el-Meani, I, 53) 

ibn Kesir'in M1s1r bask1smda aynca §U ek bilgi verilntektedir ·: 
<<Miisliimanlar besmelenin Kur'an'dan ve Neml suresinden bir 

ayet oldugu konusunda icma' etmi§lerdir. Ancak diger surelerdeki 
yeri konusunda ihtilaflld1rlar. Selef bilginlerinden Mekke'li fakihler 
ve kurra - ki bunlarm arasmda ibn Kesir de bulunmaktadlr- KUfeli 
bilginler - ki bunlarm arasmda As1m ve Kurra'dan Kisai yer almak
tadir- Medine halkmdan baz1 sahabe ve tabiin ile ~afii ve onun ta
bileri, Sevri ve imam Ahmed - iki gorii§iinden birisinde- imamiye 
mezhebinden, keza sahabenin bilginlerinden- Hz. Ali, ibn Abbas, ibn 
Orner, Ebu Hiireyre ile tabiin'in bilginlerinden Said ibn Ciibeyr, AHi, 
Ziihri, ibn el-Miibarek yer almaktad1r, bunlar besmele'nin her sflre
den bir ayet oldugu kanaatmdad1rlar. Hiiccetlerinin en kuvvetlisi de 
Rahabenin icma1 ile Be rae ( Tevbe) suresinin d1§mda her surenin ba
§mda yer alan Mushaf'm diger fukaha tarafmdan kabul gormesidir. 
Onlar Kur'an'1 onda bulunmayan her §eyden tecrid etmi§lerdir. Bu
nun ic;in de Fatiha'nm sonuna ccamin» kelimesini yazmam1§lard1r. 
Halbuki besmeleyi yazm1§lard1r. · 

Bursa'll ismail Hakk1 da der ki : 
Dediler ki; Allah Teala'nm 3.000 ismi vard1r. · 1.000 tanesini yal

mzca melekler bilir. 1.000 tanesini yalmzca peygamberler bilir. 300 
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tanesi Tevrat'ta, 300 tanesi incil'de, 300 tanesi Zebur'dad1r. 99 tanesi 
ise Kur'an-1 Kerim'dedir. Geriye kalan 1 tanesini Allah Teala kendi
ne ayirmi§hr ... Haberde varid olur ki; Hz. Peygamber §Oyle buyur
mu§tur : «Mi'raca pkt1g1m gece, bana cennet'in her taraf1 gosterildi. 
Cennette dort tane 1rmak gordlim. Bir 1rmak sudan, bir 1rmak slit
ten, bir 1rmak §arabtan, bir 1rmak ta baldand1. Dedim ki; ey Cebrail, 
bu 1rmaklar nereden gelir, nereye gider? Cebrail derli ki : Kevser ha
vuzuna gittigini biliyarum, ama nereden geldigini bilmiyarum. Allah . 
Teala'dan iste de sana ogretsin veya gostersin. Hz. Peygamber Rab
bmdan · istedi. Bunun lizerine bir melek geldi ve Hz. Peygambere se
lam verdi. Sanra dedi ki; ya Muhammed, gozlerini yum. Hz. Peygam
ber diyar ki : Ben gozlerimi yumdum. Sanra melek, gozlerini a<; dedi. 
Ben gozlerimi a<;tlm. Bir de baktlm ki; bir agacm yanmda duruyo
rum. Orada bembeyaz inciden bir kubbe gordlim. Onun sam altmdan 
bir kap1s1 vard1 ve kilitliydi. Eger dlinyada bulunan cinler ve insan
larla birlikte her §ey, o kubbenin lizerine kanmu§ alsayd1 bir dagm 
iizerine aturan bir ku§ gibi alurlard1. Bu dort 1rmagm a kubbenin 
altmdan .;tkhgm1 gordlim. Geri donmek istedigimde, a melek bana 
dedi ki; kubbenin i<;ine ni<;in girmezsin? Ben, nas1l gireyim? Kap1s1 
kilitli, anahtan da yak dedim. Melek dedi ki; onun anahtan «Bismil
lahirrahmanirrahim»dir. Anahtara yakla§tp «Bismillahirrahmanirra-
himll, deyince, kilit a<;1ld1. Kubbenin i<;ine girdim ve gordlim ki bu 
1rmaklarm he:.r biri kubbenin dort direginin altmdan ak1yar. Ve kub
benin dort direginin lizerinde de <<Bismillahirrahmanirrahim)) yaz1hy
d1. Su 1rmagmm; besmelenin <<mim»inden <;1ktlgm1 gordlim. Slit Ir
magmm Allah'm <<ha» 'smdan <;1ktlgm1 gordlim. ~arab 1rmagmm Rah
mamn «mim»'inden, bal 1rmagmm da Rahimin «mim»'inden <;lktl-
gml gordlim. Bu dort 1rmagm aslmm besmeleden <;1ktlgm1 a zaman 
anlad1m. Bunun lizerine Allah Azze ve Celle dedi ki : Ya Muhammed 
senin limmetinden her kim ki riyadan uzak ve halis bir kalple beni 
bu isimlerimle anarsa ve «Bismillahirrahmanirrahim» derse ben ana 
bu 1rmaldardan i<;iririm ... ~eyh Ahmed der ki; varllk agac1 «Bismil
lahirrahmanirrahim» koklinden dal budak salml§tlr. Blitlin alerriin 
mufassal ve ozet alarak dayanag1 adur. Onun i<;in <;ak besmele <;eke
ne ulvi ve slifli alem katmda ilahi heybet lutfedilir. Rum (Bizans) 
imparataru, Hz. Orner (r.a.) 'e mektup yazarak ba§mda bir agn al-
dugunu ve durmad1gm1 soyledi. Eger yamnda varsa bana bir ila<; gen
der, doktarlar beni tedavi etmekten aciz kald1lar dedi. Hz. Orner (r.a.) 
ana bir takke gonderdi. imparator takkeyi ba§ma kaydugunda agns1 
kesiliyardu. Kaldmnca agrlSl tekrar ba§llyardu. Bunu hayretle mli
§ahede etti ve takkeyi inceletti. Bir de baktl ki, takkenin i<;inde lize-
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rinde «Bismillahirrahmanirrahim» yaz1h bulunan bir kag1t vardL( ... ) 
(Ismail Hakk1 Bursevi, Ruh el-Beyan, I, 6 - 7) 

«Besmele, butun milletlerin ah§ageldigi tabirlerdendir. Nitekim 
araplar herhangi bir §eyi devlet adam1 veya kabile reisi ic;in yapmak 
isteyince ve kendini butunuyle ona nisbet edince falamn adma bu i§I 
yap1yorum der ve o emirin yahut devlet reisinin adm1 zikrederlerdi. 
<;unku bir §eyin ismi onun delili ve unvamd1r. §ayet ben bir i§i ya
piyorsam -,re bu yapt1g1m i§, onu emreden hukumdar olmad1g1 takdir
de gerc;ekle§mesi mumkun olmayan bir i§ ise; derim ki bu i§ falanca 
sultanm adma yap1lmaktad1r, onun unvamm ta§Imaktadir ve eger o 
olmasayd1 ben bu i§i yapamazd1m. i§te Rahman ve Rahim olan Al
lah'm ad1yla i§ime ba§lanm demekle onun adma i§ yapanm demek 
isterim. Yaptlg1m i§ kendi ad1ma ba§hba§ma yap1lm1§ degildir, i§ 
onun i§idir. Sanki ben §6yle demekteyim; bu i§ Allah ic;indir, benim 
onda hic;bir pay1m yoktur. Bir ba§ka §ekil de §oyledir: Bu i§i mey
dana getiren kudret Allah Teala'd1r. Allah o kudreti bana vermemi§ 
olsayd1 ben bir §ey yapamazd1m ve bu i§ benden sad1r olmazd1. Yap
tlgim i§ ancak ve ancak Allah admad1r, kendi ad1ma degildir. Eger 
o bana bu i§i yapma gucunu vermemi§ olsayd1 ben de onu yapamaz
dim. Nitekim besmele'deki bu mana Rahman ve Rahim lafz1 ile ta
mamlanmaktadlr. Ben, oyle bir i§ yap1yorum ki, o i§ kendi ad1ma ol
mayip Allah Teala admad1r. Qunku ben guc; ve yard1m1 ondan isti
yorum ve onun bana lutfederek yard1mc1 olmasm1 diliyorum. Eger 
onun yard1m1 bulunmasayd1, ben bu i§i yapamaz ve yerine getire
mezdim.» (Re§id R1za, el-Menar, I, 39- 43) 

Elmahll da §6yle diyor: 
«Besmele» mumtaz bir ayettir. 

Besmele zahirde ( ·r--> ) I :;+> ) 1 ..'i!r--~ ) dort, hakikaten ve huk-

men ise yedi kelimedir, c;unku hakikatte ( r-4 ) nin ( y . ) s1 

ile ( r--> ) I ,J+>- } \ ) in harf-i ta'rifleri dahi birer kelimedirler. 

Hukmen de boyledir. <;unku Arap dilinde harf-i ta'riflere hie; bir za
man mtistakil kelime hukmu verilmemi§ old~gu halde «ba» hem 

' kendisi bir kelimedir, hem de hazfedilmi§ muteallakl olan bir fiil ile 
tailini de gosteren iic; kelime htikmundedir. Binaenaleyh ( ~4 ) 

( y ile ( r-1 ) den murekkeptir .. Bunda kiiide ( ~J ......- \.; 

) gibi vasl hemzesi ile yaz1lmaktl, lakin besmeleye mahsus ola

rak hemze atlhp soylendigi gibi yaz1hr ve ivaz olarak «be» nin ba§I 
uzatlllr. 

Malumdur ki; hakiki her ilmin yegane konusu vard1r, ilm-i hik-
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met-i Kur'an'm · m~vzuu ise Allah ile alem ve bilhassa insanlar ve in
sanlarm . fiilleri arasmdaki alaka ve munasebettir. i§te ulUhiyet ve 
ubudiyet alakasmda ozetlenen ve once Fatihada, ikinci olarak butun 
Kur'an'da tedrici olarak anlatllan bu nisbet tamamen Besmeledeki 

r-'~ ) nm manasldlr. 

Isimler has isim veya a'lem, cins isim veya amm diye taksim 
olundugu gibi zat ismi veya s1fat ismi diye de aynhr. Allah Teala'mn 
esma-i husna'smda bu farkm ehemmiyeti vard1r. isim, esas iti})ariyle 
<(ad)) ve ((nam)) muradifi olmakla beraber lisamm1zda biz bunlarl ince 
farklarda kullanmz, ((ben bu i§i filan namma yapiyorum» yerinde 
(( filanm adma veya ismine yap1yorum» demeyiz, keza ((insan, bir isim
dir)) deriz de · ((bir . add1r7 bir namdlr>l demeyiz. Oyle zaman olur ki 
<<·o adamm ad1)) .yerine ((0 zatm ismin demeyi tercih ederiz. (Elmahh, 
Hak dini Kur'an dili, I, 17 - 18) 

__ __,ooo---

Besmele'nin Onemi : 

Bilgin Ebu Muhammed Abdullah Abdurrahman ibn Ebu Hatim 
(r.a.) tefsirinde der ki : Bana babam ... Tavus ibn Abbas'tan nakletti 

ki Osman ibn Affan (r.a.) Rasulullah (s.a.) 'a ( ~ }\ !)+>' }\ ~~~ 

i sordugunda, Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: ((0 Allah'm isimlerin
den bir isimdir. Allah'm en buyuk ismiyle onun arasmda sadece iki 
gozun karas1yla ak1 aras1ndaki yakmhk kadar yakmhk vard1r.ll Bu 
hadisi Ebubekr ibn Merduveyh de ... Zeyd el-Mubarek'ten boylece ri
vayet eder. Hafiz ibn Merduveyh, iki ayn yolla ... Ebu Said el Hudri'
den rivayet eder ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Meryem 
oglu isa'y1 annesi yaz1c1ya teslim etti ki ona yazmay1 ogretsin. Ogret-

men ona yaz deyince o n~ yazay1m dedi, ogretmen de ( 4111~ 

((Allah'm ad1yla» diye kar§Ihk verdi. Hz. isa ogretmen'e <<Allah'm 
ad1yla ne?». deyince, ogretmen bilmiyorum kar§1hgm1 verdi. Hz. isa 
ona dedi ki: ((Be; Allah'm bahas1, sin; senas1 mim; de memleketidir. 
"Allah", ilahlarm ilah1d1r. "Rahman" dunya ve ahirette son derece 
esirgeyicidir. "Rahiin" ise ahirette esirgeyicidir.» 

ibn Cerir de bunu ibrahim ibn Ala'nm hadisinde ibn Mes'ud ve 
Ebu Said'den rivayet eder ve der ki, Rasulullah (s.a.) boyle demi§
tir.. . Fakat bu cidden garib bir hadistir. RasUlullah'tan sonra geleh 
birisi tarafmdan nakledilmi§ sahih bir hadis de olabilir merfu olma
ylp israiliyattan da olabilir. En dogruyu Allah bilir. 

Tefsir, C. II, F . 4 
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Ciiveybir de Dehhak'tan benzer bir §ekilde rivayet etmi§tir. ibn 
Merduyeh, Yezid ibn Halid'in hadisinden o, da SUleyman ibn Burey
de'den bunu nakletmi§tir. Bir rivayete gore Abdtilkerim Ebu Umeyye, 
Ebu Biireyde'den o da babasmdan rivayet etmi§tir ki, Rasulullah (s.a.) 
§Oyle buyurmu§tur : ((Bana oyle bir ayet indirildi ki Davud oglu Sii
leyman'la benden ba§ka kimseye indirilmenii§tir. Bu <<Bismillahirrah
manirrahim'dir.» Keza ibn Merduyeh kendi isnad1yla AbdUlkerim'
den ... 0 da Cabir ibn Abdullah'tan rivayet eder, der ki: ((Besmele na
zi! olunca, bulut doguya gitti, riizgar durdu, deniz dalgalandl, hay~ 

vanlar kulak verdiler, §eytanl\\r gokten koguldular. Allah Teala izzet 
ve Celaline yemin etti ki; kendisinin ad1 neyin uzerine amhrsa mu
hakkak. onu kutlu k1lar.» 

imam Ahmed ibn Hanbel ((Miisned» inde der ki : Bize Muhammed 
ibn Ca'fer As1m'dan rivayet ediyor. (As1m diyor ki) · Ebu Temime'nin 
Hz. Peygamber (s.a.) 'in terkisinden §6yle bahsettigini i§ittim. 0 dedi 
ki, Hz. Peygamber (s.a.) 'in ayag1 kayd1, ben §eytan kor olsun (taise) 
dedim. RasUlullah (s.a.) §eytan kor olsun deme, ~unkii sen §eytan 
kor olsun dediginde, o boburlenir ve ben gucumle onu y1ktlm der. An-

cak ( ~~~~ ) dediginde o ku~Ulur bir sinek gibi olur.» imam Ah

med'in rivayetinde boylece ge~ti. 
Nesei gece ve gunduz bahsinde, ibn Merduveyh de tefsirinde; Ha

lid'in hadisinde, nakleder ki. .. ibn Usame babasmdan duymu§ ve de
mi§ ki, <<Ben Rasulullah'm terkisinde idim .. . » ve yukardaki olay1 zik
retmi§ sonra §6yle demi§; RasUlullah; <<Sen boyle deme, ~unkii o bu
yuklenir ve bir ev gibi olur. Bismillah de, o ku~Ulur ve bir sinek gibi 
olur.» buyurmu§. i§te bu Allah'm admm bereketi ve te'siriyledir ki 
onunla her i§e ve soze ba§lamak miistehapt1r. Soze besmele ile ba§
lamak: <~Rahman ve Rahim olan Allah'm ad1yla ba§lanmayan her 
§ey eksiktir.>> buyrugu uyarmca miistehaptlr. imam Ahmed'in Mtis
ned'inde ve diger Sun en kitaplarmda Ebu Hureyre'nin Said ibn Zeyd'
den ve Ebu Said'den merfu' olarak : <~Allah'm ad1m zikretmeyen ki
§inin abdesti yoktur» buyruguna binaen abdeste ba§larken besmele 
~ekmek mustehaptlr. Ki bu hadis hasen bir hadistir. Ulemadan bir 
k1sm1 abdeste ba§larken besmele ~ekmeyi vacib kabul ederken, bir 
k1sm1 da mutlak manada vacib kabul etmektedirler. ~afii mezhebin
de kurban kesilirken besmele ~ekmek mustehaptlr. Diger bir cemaat 
mutlak manada zikir anmda besmele ~ekmeyi vacib kabul eder. in
§aallah ilerde yeri gelince a~1klanacaktlr . 

Miislim'in Sahih'inde Rasulullah (s.a.) 'm 6mer ibn Seleme'ye : 
<~Allah'm ad1yla de, sagmla ye ve oniinden ye.» buyrugu uyarmca 
yemek yerken besmele ~ekmek miistehaptlr. Baz1 bilginler bu halde 
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besmeleyi vacib saym1§lard1r .. Buhari ve Muslim'in sahihlerinde ibn 
Abbas'dan rivayet edilen Rasulullah (s.a.) 'm «sizlerden biriniz ehline 
yakla§mak isterse "Allah'm adlyla, Allah'1m sizi §eytan'dan uzak tut, 
§eytam da bize nzkettiginden uzak tut" derse ve bir «;ocuklan olur
sa §eytan ona ebediyyen zarar vermez.11 buyrugu mucibince cima' · 
amnda da besmele «;ekmek mustehaptlr. 

Besmeledeki <<ba11'nm muteallakmm takdiri konusunda . nahivci- · 
ler arasmda iki gorii§ vard1r. Bir k1sm1 onun isim, bir k1sm1 da fiit 
oldugunu zikrederler. Her ikisi de Kur'an'da varid olmu§tur. isim tak
ctfr edenler ba§lamam Allah'm ad1ylad1r, diye t~kdir etmektedirler. Ni
tekim bu manada Yuce Allah Kur'an-1 Kerim'inde §Oyle buyurur : 

«Nuh; ona bininn dedi, yurumesi de durmas1 da Allah'm adiyla
dlr. Rabbin muhakkak ki Gafur ve Rahim'dir11 dedi.11 (Hud, 41) 

Fiil takdir edenler ise, Allah'm ad1yla ba§lanm veya Allah'm 
ad1yla ba§lad1m §eklinde emir veya haber kipini takdir etmektedir
ler. Nitekim Yuce Allah'm §U ayet-i kerime'si bu takdirdedir. 

«Yaratan Rabbinin adlyla okU.11 (A'lak, 1) 
Her iki takdir de sahihtir, «;iinku fiilin mutlaka bir masdar1 ol

masi gerekir: Sen istersen fiili ve masdanm takdir edebilirsin, bu da 
once besmele «;ektigin fiile gore degi§ir. Eger oturmak, kalkmak, ye
mek, i«;mek, okumak, abdest almak veya namaz k1lmak gibi bir fiil 
ise me§ru' k1lman, bunlann hepsine ba§larken Allah'm ad1m zik
retmektir. Bu tamamlanmas1 ve kabul kllmmas1 i«;in Allah'tan yard1m 
dileme, teberruk ve teyemmun i«;indir. En iyisini Allah bilir. 

Bunun i«;in ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim'in ibn Abbas'tan nak
lettikleri hadiste buyurulur ki; . Cebrail'in Hz. Muhammed (s.a.) 'e in
dirdigi ilk soz ((Ya Muhammed (s.a.) kogulmu§ §eytandan bilen ve 
i§iten Allah'a sigm1nm11 de sozudur. Sonra «Ya Muhammed Rahman 
ve Rahim olan Allah'm ad1yla de11 dedi. (ibn Abbas der ki) Cebrail 
(a.s.) dedi ki: ((Ey Muhammed (s.a.) Allah'm ad1yla oku, Rabbm1 
zikret, O'nun zikri ile kalk ve otur.11 Bu hadisin lafz1 ibn Cerir Ta
beri'nin rivayetidir. 

Allah Lafza:i CeiSiinin Anlanu : 

Allah ( .111 . ) lafz1 yuce ve mubarek Rabbm a'lemidir. Onun 
ismi A'zam oldugu soylenir. Qunku Allah'm butiin isimlerini i«;ine al
maktadir. Nitekim Allah Teala §oyle buyurur: 

((0, oyle Allah'tlr ki, O'ndan ba§ka ilah yoktur. Goriilmeyeni ve 
goriileni bilendir. 0 Rahman'dtr, Rahim'dir. 0, oyle Allah'tlr ki, 
O'ndan ba§ka ilah yoktur. Melik, Kuddus, Selam, Mu'min, Muhey
min, Aziz, Cebbar, Mutekebbirdir. Allah onlarm ko§tuklan e§lerden 
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miinezzehtir. 0, yaratan; var eden, yaratt1klarma §ekil veren Allah'
tu. En guzel isimler O'nundur. Goklerde ve yerde bulunanlar O'nu 
tesbih eder. Ve 0, Aziz'dir, Hakim'dir.» (Ha§r, 22 - 24) 

Diger isimler s1fat olarak kullamlmi§tlr. Nitekim Allah Teala §OY
le buyurur: 

((En guz~l isimler Allah'md1r. Oyleyse ona bunlarla dua edin. 
Onun isimleri konusunda eg:rilige sapanlan b1rakm. Onlar yaptlklari
mn cezasm1 goreceklerdir.>> (A'raf, 180) 

((De ki : "ister Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini derse
niz deyin en guzel isimler O'nun i~indir. Namazmda sesini ylikseltme 
de gizleme de. ikisi arasmda bir yol bul."» (isra; 110) 

Buhari ve Muslim'in Sahihlerinde Ebu Hureyre rivayet eder ve 
der ki: Rasulullah (s.a.) §6yle buyurdu: ((Allah Teala'mn doksan
dokuz ismi vard1r, yuzden bir eksiktir. Kim onla:n sayarsa Cennet'e 
girer.» Bu isimlerin say1s1 Tirmizi ve ibn Mace'nin rivayetinde de va
rid olmu§tur. iki rivayet arasmda eksiklik veya fazlallk bak1mmdan 
farkhhk vard1r. 

Allah ism-i Celali O'ndan ba§ka hi~bir kimseye verilmeyen isim
dir. 0 Yuce ve Munezzehtir. Bunun i~in Arap dilinde onun i§tikakl 
soz konusu olmami§tir. Nahivcilerden onun camid isim oldugunu . ve 
i§tikak1 bulunmadtgmi soyleyen bilginler vard1r. Mu§tak oldugui:m 
soyleyenler de vard1r. Bunlar unlu §air Ru'be el Accac'in bir §iirini 
ornek gosterirler. Bu §iirde §air masdar olarak «teelluh» kelimesini 

kullanmi§tlr. ( .!l.;JI_, ..!l J.l:! -' . ) ayetini ibn Abbas'tan rivayet edil

digine gore o ( ~')')_, ..!lJ.l:!-' ) diye okumu§tur. Yani ilah kelime

sine ibadet manasm1 vermi§tir. Yani o kendisine ibadet edilir fakat 
o ibadet etmez diye okumu§tur. Muc~hid ve digerleri de bOyle demi§
lerdir. Kelimenin ash el-ilah idi. Kelimenin ilk harfi olan hemze haz
fedilmi§, zaid olan lam ile kelimenin aslmda olan (aynel fiili ve orta
smdaki lam) birle§erek bir digerine idgam edilmi§ ve ikisi birlikte 
§eddeli tek lam haline gelmi§ ve ta'zim i~in tefhim edilerek ((Allah» 
denilmi§tir. 

·--- iZAHI ----

ibn Kesir'in Mls1r bask1smda aynca §U malumat bulunmaktadir: 
((Kurtubi; aralarmda Hattabi'nin bulundugu bir topluluktan bunu 

nakletmi§tr. imam Halil ve Sibeveyh'ten elif ve lam'm lafza-j celaldan 
oldugunu rivayet eder. Nitekim Hattabi der ki; sen Ya Allah derken 
eli{ lam'1 kullamyorsun da, Ya Rah~an derken elif lam'1 kullanm1-
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yorsun. Eger elif lam kelimenin aslmda olmasayd1 nida edatmm elif 
ile. lam'm iizerine gelmesi caiz olmazdl. 

;Lafza-i Celal'in mii§tak oldugu da soylenmi§tir. 
Sibeveyh, imam Halil'den nakleder ki, Lafza-i Celal'in ash fial 

vezninde ilahtir. Hemzeye bedel olarak elif ve lam getirilmi§tir. Si-

beveyh der ki bunun benzeri en-Nas ( v-L:..ll . ) kelimesidir. Qiinku 

onun ash { v-~1 ) nastu. 

Lafza-i Celal'in ashmn lahe ( .'"i . ) oldugu ve elif ve lam'm 

tazim i~in getirildigi belirtilir. Sibeveyh'in tercihi de bu gorii§tiir. 

Lafza-i Cehll'in Etymolojisi : 

Besmele'de 'ism'den sonra · «Allah» kelimesi gelmektedir. Lafza-i 
Celal ad1 verilen bu kelimenin etimolojisi, muhtelif dillerdeki kullam-
11§1, ifade ettigi anlam iizerinde tefsir bilginleri ~ok dururlar. islam'a 
has ozel bir isim olan Allah lafz-1 celali, yalmzca islam'm sat tevhid 
akidesini ifade etmektedir. ~oyle ki; 

islam'ni getirmi~ oldugu saf tevhid akidesi, kainatm ve e§yamn · 
yara t1c1s1 ve yoktan varedicisi olarak Allah ( c.c.) '1 kabul eder. Allah 
lafz1 celali sadece islam'm kabul ettigi tann inancmm a'lemi ( ozel 
ismi) 'dir. Ancak Allah lafzmm ash ve nereden geldigi konusu tartl
§1lm1§ ve bu konuda degi§ik gorii§ler serdedilmi~tir . Dil bak1mmdan 

kelimeyi tahlil edenler, Allah kelimesinin ( .:UI ) aslmm Lah 

.'"i ) oldugunu ve ba§ma tarif harfi olan el Jl ) edatl-

mn getirilmesiyle el-Lah ( .'"i Jl ) isminin elde edilmi§ oldugunu bil

dirirler. Arap dilindeki el-Ayyuk ve el-Necm kelimelerinin ba§mdaki ta

rif harfini kelimeden ay1rmak nas1l miimkiin degilse el-Lah ( .'"i Jl 

kelimesinin ba§mdaki tarif harfini de kelimeden ayumak aym §ekilde 
miimkiin degildir. Bu gibi kelimelerde harf-i tarif olan el, kelimenin ay
nlmaz bir par~as1 olmu~tur. Bu g6rii§iin dogruluguna delil olarak da 

vallah billah ( .:U~ ; .:UI_, ) gibi kelimelerd~ hemzenin yalmzca te

laffuzda, bazan da hem telaffuzda, hem de yaz1da hazfedilmesi gosteril

mektedir. Ancak Ya Allah ( .:U I~.:! ) gibi baz1 kelimelerde hamzenin 

hazfedilmeniesini, kelimenin ba§mq,a bir tarif harfinin bulunmad1gma 
delil getirenler de vard1r. 

Lah kelimesi, arap~a lahe, yelihu ( ~- .'"i ) kelimesinden 
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masdar olup gizli olma, irtifa ve ihticab manalarina geUr. <~Tesettiir>> 
eylemek manasmadtr. Sibeveyh (aleyhi'r- rahme) lafza-i celalenin bu 

· maddeden i§tikaktm tecviz eyledi. ,Ve biilend ve ali olmak manasma
dtr."_ (Astm, Kamus Terciimesi, IV, 834) Aym zamanda ma'bud, ilah 
manasma gelir. Arap<;ada ilah kar§1hg1 kullamlan; lahiim, Lahiim
me ve el-Lahiimme isimleri de buradan gelmektedir. «Uluhiyyet; ubu
diyyet vezninde, kulluk eylemek, ibadet manasmad1r. Miistecma-i cemi-i 
stfat olan ism-i celalde bu maddeden me'huzdur ki ash ilah idi( .. . ) Laf
za-i celale hakkmda ulema-i kiramm yirmi akval-i muhtelifeleri var
dtr. Ve ilah, vech-i mezkur iizere ~a'bud manasma olmakla putpe
restlerin ma'bud ittihaz eyledikleri asnam-1 batlle kendi ind ve i'ti
kadlarmda ilah olur ( ... ) ~arih der ki; Hazret-i Vacib'iil - Viicud Celie 
~aniihii, zat-1 Ecell ve a'lasmda ukUl ve efham ve evham miitehayyir 
oldugu gibi, zat-1 A'zamma dall olan ism-i §erifinde dahi miitehay
yir oldular. Lakin esahh-i akval; a'lem ve gayr-i mii§tak olmas1d1r. 
Miitercim-i hakir der ki; Allahiimme lafzmda baz1 ehl-i tahkik de
Iili§ler ki, ind el-Basriyyin ash, ya Allah olup kesret-i isti'malinden 
na§i harf-i nida· hazf ve ahirine lki mim ta'viz ve idgam olundu. Mi
min ta'vizinin vechi budur k!, mim, huruf-i gunnedendir. Ve ya harfi 
iskan olundukta mim gibi mahreci hay§ume karib olur. Zira mimden 
ve ya'dan :tiay§U.:rpda bir savt hastl olur ki ana gunne derler. Pes 
beynlerinde miinasebet olmU§ olur. Ve mahzuf ya ile elif olmakla, 
anlardan iki mim ta'viz olmidu ve teberriiken bi ismihi Teala min 
ahire ilhak olundu.( .. . )" (As1m, Kamus Terciimesi, IV, 790- 791) 

ilah kelimesi liigatte, tsmmak, ah§mak, · korkulan bir . i§in ba§a 
gelmesi, birisini korumak, kurtarmak, birisine a§1ri sevgi ile yonel
mek, deve yavrusunun anasma dii§kiin olmas1, kulluk etmek, ortiin
mek, gizlenmek manalarma gelir. (Bkz. ibn Kesir, Tefsir, I, 19-20, 
Nisaburi, Tefsir, 165- 66) 

Allah Lafza-i G.elal'inin ba§mdaki eliflam harf-i ta'rif olarak ah-

naca]:{ olursa, Lah ( .-; ) kelimesinin, onceleri ba§ka bir anlam

da kullamhrken, sonradan Cenab-1 Hakk'm zatl i<;in kullamlmak 
iizere vaz'olunmu§ menklll bir kelime olmas1 gerekir. Nitekim Basriy
yun'a gore (Basra'h dil bilginleri) Allah ism-i Celali menkuldiir. Ku
fiyyun'a (kufe'li lisan bilginleri) gore de bu kelime menkuldiir. An-

cak Basra'hlarm kabul ettigi gibi Lahe ( .-; ) den degil, ilah 

anlamma gelen el-ilah .Jij\ dan menkuldiir. ilah kelimesinin 

hemzesi hazfedilmi§tir, ona bedel olarak harf-i ta'rifteki eliflam kon
mu§ ve ooylece harf-i ta'rif, kelimenin aynlmaz bir par<;as1 olmu§_-
tur. · 
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Lah .• "i ) kelimesinin Stiryanca (Laha) kelimesinden arap-

c;ala§tmldlgmi soyleyenler bulundugu gibi, Aramcadaki «Alaha>> keli
mesinde bozulmu§ bir §ekli oldugunu soyleyenler de <;Ikml§tlr. ibran
cadaki «Elohim» kelimesi ile arapc;adaki «Lahtim» kelimesi arasmda 
irtibat bulundugu da belirtilir. Lah kelimesi ile cahiliyet devri arap
larmm tapmd1g1 bir put olan · «Lat» kelimesi arasmda ilgi kuranlar 
da vard1r. (Daha geni§ bilgi ic;in islam Ansiklopedisi, Allah madde
sine bakm1z.) 

Allah lafzmm yabanc1 dilden arapc;ala§tlnlml§ olmayacagm1 soy
leyenler ise kelimenin mu'rab ve munsanf olmasm1 delil gosterirler. 

islam, terminolojiye ozel bir onem verir. Ba§ka dinler ve il1anc;
larla alakas1 bulunan kelimeleri kullanmamaya itina gosterir. Bunun 
igin Lafza-i Celal, yalmzca islama mahsus bir isimdir. Hem ba§ka 
bir kelimeden ttiretilmemi§, hem de once ba§ka bir anlama kullam
hrken sonra bugtinkti anlamma kullamlmami§ilr. 0, dogrudan dog
ruya hakiki ma'budun a'lenii olara.k vaz'edilmi§tir. Allah lafz1, tilu
hiyyet ve ma'budiyyet s1fatlarmdan degil, bu s1fatlar Cenab-1 Allah'm 
zatmdan almml§tlr. Binaenaleyh onun zab, her §eyden oncedir ye 
ilktir. Allah, ibadete mtistahak oldugu ic;in Allah degil, bizatihi (ken
diliginden) ve lizatihi (kendisi i<;in) Allah oldugundan ibadete layik
tir. Dolayisiyla ibadet, onun zatmdan sonra gelir. Biittin varhklar bi
lerek veya bilmeyerek Allah'a ibadet ederler. Mti'minler bu ibadeti 
irade ve §UUrlanyla ifa ederken, mii'min olmayanlar zorla, istemeye
rek ve farkmda olmaks1zm Allah'a kulluk ederler. 

Gerek Lafza-i Celalin, gerekse onun ttiretildigi soylenen ilah veya 
Lah lafzmm ltigat anlamlarmdan §U hususlar ortaya <;1k1yor : 

Kulluk ve ibadet ic;in, kendisinin d1§mdaki bir gtice dogru yone
len insamn zihninde, yaptlg1 §eyin kendisinden daha iisttin, kuvvetli 
ve kendisinin ihtiyac;lanm giderecek birisine kar§l itaat ve baghhk ol
dugu gerc;egi yer eder. Bu gtic;, onun 1st1rap ve ac1lanm dindirmeye 
muktedir oldugu gibi, gerekirse onu koruyup emniyet ve selamete de 
<;1kanr. DolaylSlyla insan, kendisinden daha zayif ve daha gti<;stiz bir 
varhga kar§I sayg1 ile yonelme geregi duymaz. 

Diger milletlerin dilinde Allah Lafza-i Celalini kar§Ilayacak aym 
anlam ve muhteva geni§ligine sahip bir kelime yoktur. Zira islam'm 
dl§mdaki dinlerin ilah telakkisi islam'dan tamamen farkhd1r. Bu se
beple, diger dinlerdeki ilahlara, ancak ilah, tann, Rab, Huda Qalab 
vs. ismi verilebilir. Allah ismi ise asia verilemez. Bunun sebebini an-

. layabilmek i<;in, islam dl§l dinlerin ilah telakkisine · goz atmak gere
kir. Bilindigi gibi eski kavimlerden herbirisi kendi milletine has ilah
lar ediniyorlard1. Bu ilahlar <;ogunlukla be§eri ihtiraslarm zebunu var-
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hklar olarak kabul ediliyordu. Sozgelimi eski M1s1r'm mitolojik din
lerine gore zaman ilah1 K~b ile gok tanru;as1 Nut'un evlenmesinden 
meydana gelen Osiris ktskan~hk yiiziinden Seth tarafmdan oldi.irii
lerek . oniki par~aya bOliinmii§tii. Eski <;in dini olan Sinizm'e gore 
tann <;ang- Ti'nin soyundan gelen <;in hiikiimdan gogiin ogludur. 
Hind dinlerindek ilahlar her tiirlii be§eri eksikliklerle ma'hil bulunu
yorlardi. Gok giiriiltiisii, flrtma ve yagmur gibi olaylarm ilah1 olan 
indra, ~ok zalim ve gaddar bir ilahtlr. Keza Siimerlerin ilahl olan 
Marduk, uluhiyyeti diger tannlarla sava§arak -tlpk1 krallar gibi
elde etmi§ti. iran dini olan Mecusilikte ise iyilik tanriSI olan Hiirmiiz 
ile kotiiliik tanns1 Ehrimen devamh sava§maktadtrlar. Hangisi galip 
gelirse ona bagh olarak yeryiiziinde iyilik veya kotiiliik galip gel
mektedir. Bugiinkii Avrupahlarm atalan olan Kelt'lerin dininde, in
sanlar vah§ice ilahlara kurban edilirdi. Aztek'lerin. harb ilah1 olarak 
kabul ettikleri Vi~li - Pu~li, . irisan yiiregi yemekten ~O§lanan zalim ve 
sava§~l bir ilahtl. · 

Batt dillerinde ilah mtlkabili kullamlan (Franstzca, «Dieu», in
gilizce, «God»; Almanca ((Gott»; italyanca ((Dio») kelimeler temelde 
Yunanca Theo$ ve Latince Deivos kelimelerine dayanmaktadtr. Bu 
kelimeler de bilindigi · gibi Yunan mitolojisinin insan §eklindeki tan
n anlayt§ma (antropomorfik) dayanmaktadtr. <;ogunlukla be§erl 
zaaflar ve eksiklerle ma'lul olan bu Yunan men§e'li uluhiyet inanc1 
once Roma'ya, ordan da Htristiyanhga ge~mi§tir. Yunan politeizmi 
Roma'nm h1ristiyanhg1 kabul etmesiyle tamamen Htristiyan dinini . is
tila etmi§tir. Ve bundan sonra Htristiyan ma'bedlerine Hz. isa'mn ve 
Meryem'in heykel~ri konmu§tur. Bugiinkii Batt diinyas1 Yunan ve 
Roma politeizmini, isminin dt§mda her §eyi ile almt§tlr. Dolay1s1yla 
onlarm uluhiyyet fikri, bir tiirlii saf tevhide ve tevhiddeki her §ey
den tecrid edilmi§ Allah anlayt§ma yakla§amamaktadtr. 

Yahudi milletinin milli ilah1 olan Yahova, kendi kavmi olan is
railogullarmm dt§mda kalan kavimlere kar§l son derece zalim ve 
gaddard1r. 

islam'm Allah't yalmz m iisliimanlarm degil tum alemlerin Rabbi'
dir. Biitiin varhklar isteyerek istemeyerek, bilerek bilmeyerek ona bo
yun eger ve ibadet ederler. O'nun zatl, her tiirlii tavsif ve temsilden 
miinezzehtir. insan kendi idrak ve duyu vasttalanyla Allah'm zatm1 
neye benzetirse Allah onun gayndtr. Dolaytsiyla §irke hi~ yer yoktur. 
islam'm ilk §artl, Allah't her tiirlii §irk unsurlarmdan tenzih etmek
tir. · 

Binaenaleyh, islam'm Allah akidesiyle obiir dinlerdeki ilah fikri 
arasmda mukayese kabul etmez biiyiik farklar vardtr. Ve bu, ancak 
islam ~er~evesi i~erisine girildigi takdirde kavramr. Dt§ardan strf ba§-
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ka ilahlarla irtibat kurularak kavranamaz. islamm tamamen mucer
red bir vasf1 haiz olan vahdaniyyet gorti§tintin ifadesi olan Allah, sa
dece islam'a has ozel bir isimdir. Onu ba§ka hi~bir terirnle kar§Ila
mak veya ba§ka dinlerin ilahlanyla klyaslamak mtimktin de~ildir. 
(Qeviren) 

Bu konuda merhum Elmahh der ki; 

.:;,1 ) Ma'bud-i Hakk'm has ismidir. Daha dogrusu zat ismi-

. dir. Ve ozel ismidir. Yani Kur'an bize bu ytice ve ulvi zat1 kemal stfatlari 
ve esma-i htisnasiyle tamtacak bizim ve btittin alemlerin ona .olan 
nisbet ve alakamtzi bildirecektir. Binaenaleyh musemmas1 olan ytice ve 
ulvi zat kainatm vucudunda, bakasmda, tekemmtilatmda bir ilk illet 
oldugu gibi, ((Allahll ismi celali de irfan dilimizde ~le bir ozel ve 
ytice ilkedir. Hakk Teala'nm bir tek varhg1 tasdik olunmadan alen~ 
ve alemin nizam1 his ve §Uuru bir hayalden, bir seraptan ve aym za
manda telafisi imkanstz bir tzdrraptan ibaret kalacar;t gibi, ((Ali.ah1l 
ismi hassi tizerinde tevhid ve tensik olunmtyan ilimlerimiz, fenleri
miz btittin malumat ve maarifimiz de iki ucu bir yere gelmeyen ve, var- . 
hgimizi silip stiptiren, peri§an fikirlerden, anlamstz bir intiba' tozun
dan ibaret kahr. Bunun i~indir ki btittin ilimler ve fenler kti~tik k\'.·· 
~tik hirer mevzu etrafmda malumattmizi tensik ede ede nihayet son 
tensikte bir tisttin ilim ile bizi bir vahdet huzuruna yticeltmek i~in 

~ah§Ir durur. Cisim mefhumunda madde ve kuvvetle hareket ve su
kun nisbetinde, birle§tirilemeyen bir fizik ilmi; boyut mekan ve za
man nisbetinde, kemmiyet mefhumunda toplanmayan bir matematik 
ilmi, §uur mefhumunda, cisim ve ruh nisbetinde toplanmayan bir 
psikoloji ilmi, hari~ ve· zihin nisbetinde, hak mefhumunda toplanma
yan bir mantik; hayrr ve §er mefhu:rpunda, htisn-ti kubuh vicdamnda 
toplanmtyan bir ahlak; nihayet illiyet nisbetinde ve vticud mefhumun
da toplanmtyan bir hikmet, bir felsefe bulamaytz. Vticud mefhumunu 
tasavvur, illiyet nisbetini tasdik ettirmeden bize en ctiz'i bir hakikat 
bildirebilen hi~ bir fen yoktur. i§te btittin ilimlerin ~ah§tigi gaye bu
dur. Vticud, hak illiyet nisbeti, btittin fenlere hakim olan tasavvur ve 
tasdik ilkesidir. illiyet, illetin ma'luliyle tenastibti, tezaytifti, bakas1 ka
nunu, asn haztrda btittin uluma hakim olan btiytik bir kanundur. Bu
nun i~in illiyet nisbeti1.de tevhid olunmayan hi~ bir ilim bulamay1z. 
Bu nisbet ise illet denilen sonraki bir vticudun alakasm1 ifade eder ve 
btittin alemin nizam1 dedigimiz de bu biricik alakadir. Binaenaleyh biz 
o iki vticudu tasavvur ve tasdik etmeden bu nisbeti tasavvur ve tas
dik edemeyiz, sonra bu tasdikimizi de (haktir) · diye zihnimizle reali
tenin intibak nisbetini taahhtid eden hakk ger~egine istinad ettirmez
sek, btittin §Ulirlanrmzm yalan, bati~ bir evham-1 seraba raci olduguna 
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hiikmederiz. Halbuki o zaman bOyle hiikmedebilmek de bir hakikafi 
itiraf etmektir. Binaenaleyh insan hakk1 yalanlarken bile, onu tasdik 
etmek mecburiyetinden kurtulamaz. Miimkiin ger«;eklerin iistiinde ha
kiki vacip, gerek ilmimizin, gerek viicudumuzun ilk prensibi ve ilk il
letidir ve Allah onun ismidir. insan iizerinde tesir icra eden, insam tes
hir eyleyen hi«;bir §eY tasavvur olunamaz ki onun arkasmda Allah bu
lunmasm. 

Hakk Teala oyle bir Vacib'iil-Viicuddur ki; gerek enfiisi ve gerek 
ataki biitiin varhgimizm aki§l onun varhgmm vacib oldugunu goste
rir. Ve bizim ruhuinuzun derinliklerinde her §eyden evvel Hakk'm· za
tma ait bir mutlak tasdik muhakkakt1r. Hatta bizim mevcudiyetimiz
de bu yiice hakikati vahidle, basit ve miicmel ve s1mrs1z bir alakarmz, 
bir gizli hissimiz vard1r. Ve biitiin ilimlerimi'zin kokii olan bu gizli his 
sonlu hislerimizin, §UU.rlanmizm, ak1llanm1zm, fikirlerimizin hepsin
den daha hak, hepsinden daha kuvvetlidir. <;iinkii onlan ku§atlr. Ve 
onlan kU§attlgl halde Hakk'm zatlm kU§atmaz. Onun bir tecellisinin 
bir panlt1S1d1r. Boyle iken biz bir«;ok zaman olur ki kendimizden ve 
varhg1m1zm anlarmdan habersiz oluruz ve ekseriya hatalarm, saplkhk
larm men§ei bu gaflet ve zuhul olur. Boyle kendimizden ve §Uurumu
zun inceliklerinden ziihul ettigimiz zamanlard1r ki biz, bu gizli hisden, 
bu ilk §Uurdan gaflet ederiz ve o zaman bunu bize akhm1z yoluyla ha
tlrlabp ihtar edecek vas1talara ve delillere muhta«; oluruz. Kainat bi· 
zebu habrlatmay1 yapacak hakkm ayetleri ile doludur. Kur'an bize bu 
ayetleri i'caz bela~abyla ihtar edip habrlattlg1 i«;in bir ismi de el-Zikr' 
dir. ilahi hikmet te bize buradan bir«;ok manbki, akli ve ruhi deliller 
ozetler. Diger taraftan biz, o gizli hissin oteki sonlu ve miitemeyyiz 
§UU.rlanm1z gibi zahir ve batm1m1zda tecelli edip, kesilme anlanyla si
mrh bir suret kazanmasm1 ve bu suretle ciiz'iyatm1, e§yamn a'yan 
gibi kavraYl§ alamrmza girecek §ekilde a«;1klanmasm1 isteriz, bir meyil 
besleriz. Bu meylin hikmeti onun tecellisinin devammda hissolunan 

. bir zevki §Uhuddur. Fakat bunda kavrayam kavranana donii§tiirmeye · 
«;ah§mak gibi bir imkans1zhk noktas1 vard1r ki, nefsin, gururunu kira
cak olan bu imkans1zhk noktas1 bir «;oklarm1 menfi neticelere ula§ti· 
rabilir. 0 vazalh magrur nefs, dii§iinemez ki o ilk mebde, apac;1k §UUr
da sm1rh belirginlik vermek i«;in bir son s1mr «;izmek, ayan-1 e§ya
daki gibi bir kesilme amna baghdlr. Miimkiin .olm1yan boyle bir kesil
me amnda ise biitiin §UUr ve biitiin viicud kokiinden kesilmi§ ve yok 
olmu§ olur. Oyle bir kesili§ a«;Ik bir §UU.ra varmak degil, yokluga ka
n§maktlr. Boyle bir maksatla akli delillere bakanlar ve Hakkm gorii
Ieni ve · goriilmeyeni (gayb ve §ehadeti) ihata eden sonsuz tecellisi kar
§Ismda nefislerinin gururunu klram1yarak zevki §iihuddan mahrum 
kalanlar ((Allah'I arad1m da bulamadim» derken fen ve felsefe. namma 
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husranlanm ilan etmi§ olurlar. Allah'l sezmek ic;in kalb ile aym tem-
yiz ve aralarmdaki nisbeti tahakkuk idrak edebilmelidir. 

l§te «Allah>> ismi celali butun hislerimizin, tasavvurlanm1zm ilk 
§artl bulunan oyle derin ve biricik gizli duyunun, goriilenle goriilme
yenin bulu§ma noktas1 olan bir lemha-i halde bila ihata gosterdigi Hakk 
Teala'nm zatma delalet eden bir ozel isim veya bir ism-i a'Iemidir. Ya
ni bu isim oncelikle zihni bir kavrama, ikinci olarak o vas1ta ile zat-1 
Hakka isim ise bir ism-i hastlr. Zihni bir kavram olrmyarak bizzat bel
li olan zat-1 mahzm ismi ise bir ism-i a'lemdir. Evvelkinde kelimeden 
bilinen bir kavramdan hakikate intikal ederiz ve ismi bu kavram ile 
tarif ederiz. Mesela Allah; butun mukemmel S1fatlar1 haiz bulunan 
zat-1 vacib'Ul-vucudun ismidir. Yahut, bihakkm ma'bud olan yuce za
tm ismidir deriz. ikincide bizzat realitedeki hakikate intikal ederiz. Bu 
surette o hakikatten kendimizde hie; bir hisse yok ise Allah ismin· 
den realitede kendisinden ba§ka bir §ey anlayamay1z: Nazanm1zda 
isim ile musemma bir olur. Fakat o hakikatten kendimizde herhangi 
bir §ekil ile bir hisse bulabilirsek, isim ile musemmayt ay1rd ederiz ve 
bu iki .surette de Allah1 isbata muhtac; olmaytz. Fakat bu isimden bir 
anlad1g1m1z ve o mefhumu realitede bir hakikata delalet ic;in vas1ta 
sayd1g1m1z zaman o hakikatten bizzat bir hissemiz olmasa dahi, bu isim
den bir §ey anlanz. Fakat o §eyin viicudunu isbata muhtac; oluruz. Bi
naenaleyh isim, isbattan evvel konulmu§ olursa, o hakikatin ozel ad1 olur
sa da alemi olmaz. Fakat isbattan sonra konulmu§ ise, bizzat ismi alem 
olur. Mesela anadan dogma korler ic;in Ulker ismi ancak bir ozel isim · 
olabilir, gorenler ic;in ise bir alemdir. Gunluk dilde ozel isim ile alemin 
fark1 aranmazsa da ilim lisamnda ay1rd edilmi§tir. l§te bu nedenlerle 
<<Allah Teala ic;in zat, ismi ve alem ismi mumkiin mudur degil midir? ,, 
diye filozoflar arasmda derin bir bahis vard1r. Fazla uzatmamak ic;in 
§U kadar soyliyelim ki; uc; tecelli dii§iiniilebilir. Tecelli-i Zat, tecelli-i 
S1fat, tecelli-i Asar, tecelli-i Esma da bunlardan biri ile alakadard1r. is
m-i zat, tecelli-i zatl ifade eden bir isim olmak lazlmgelir, nitekim te
celli-i S1fatl ifade eden isimlere esma-i s1fat, tecelli-i Asan ifade eden 
isimlere esma-i Ef'al denilir. Zat; Sifat ve asan ile vas1tas1Z tecelli etti
gi gibi, bizzat tecellisi bizce mumkundur. Ve en azmdan kendine te
cellisi mumkundur. Ve alem olan ism-i zatma bu dahi kafidir. Ve biz 
bunu butun esmada esas bildigimiz ic;in esma-1 ilahiye tevkifidir diyo
ruz. Binaenaleyh aym zamanda ism-i zatm mefhumlu bir ism-i has ve
ya mefhumsuz bir ism-i alem olmas1 mumkundur. Ve bizim ic;in bir 
anlam ta§lr. f}u kadar ki biz kendimize tecelli-i zat vaki olmadan ism-i 
alem vazedemeyiz. Nitekim dogan c;ocuga gormeden koydugumuz 
isim, henuz bir ozel isimdir ve bu halde duydugumuz ism-i a'lemden de 
yalmz bir tecelli-i ismi anlanz ve o zaman isim ile musemma birle§ir. 
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Lakin bunu esrria-1 s1fat ve ef'al ile tefsir eden de nihayet t~celli-i asa
ra ve ondan tecelli-i s1fata ve ondan tecelli-i zata ereriz. Her soz; bal}-
1angu;ta bir tecelli-i ismi ifade eder. Kur'an dahi bize Allah Teala'y1 
evvela isimlerinin tecellileriyle anlat1yor : 

«Binaenaleyh Kur'an'a ba§larken dogrusu hic;bir fikir ile me§gul 
olmayarak evvela Allah ismini bir ism-i zat olarak alacag1z. el-Rahman 
ve el-Rahim s1fatlan da bu ismi k1saca tefsir ederek bunlarhi ona bir 
geni§lik verip kavram haline getirecegiz ki bu kavramm ozeti en U.s
tun ve en miikemmel bir genil}lik ilkesi olacaktlr. Ve sonra peyderpey 
bu· esma ile bu mefhumu inki§af ettirecegiz ve o zaman yerlere, gok
lere s1gmayan Allah ismi zatmm kalbimizde f1tratan sakh olan tecelli
yatml gormege bal}layacag1z. Tecelli-i esmadan tecelli-i asara gec;ece
giz. Kainatl dola§acag1z, tecelli-i asardan tecelli-i s1fata erecegiz, goriil
meyenden goriilene gec;ecegiz, zevk-i §iihudumuz artt1kc;a artacak o 
vakit tecelli-i zat ic;in a§k-ii §evk He cy1rpmacagiz. Biitiin zevkler, bu: 
tiin emeller bir noktada toplanacak, Gah ya§lar dokiip sinelerimizi 
ezen giinah yiiklerini y1kayacag1z, gah vuslat riizgan esecek, ne§ve-i 

ndvan ile kendimizden gec;ecegiz. Nihayet ( ~ .J I • ~~ ..,....c.:JI ~II.! 

~...,.. ~~ .J ~.J ""\ ) daveti gelecek, ziyafet-i siibhaniyede ebedi didara 

.gark olup kalacaglZ.» 
Allah ism-i zatm1, ism-i has olarak bir mefhum ile miilahaza ede

bifmek ic;in, selbi, siibuti biitiin s1fat1 zatiye ve fiiliyesini tasavvur et
mek ve sonra onu icmal eylemek laz1m gelir. Binaenaleyh bu da §U 
suretle ifade edilmi§tir. «0 zat-1 vacib'iil-VUCUd ki biitiin Slfatl kemali
yeyi toplayan» sadece «Zatl vacib'iil-viicud>> demek te kafidir. Qiinkii 
«biitiin Slfatl kemaliyeyi cami olmak,>> vacib'iil-viicudun bir tefsiri, bir 
ac;1kla y1c1 ni teligidir. 

Bunun bir ozeti de «bihakkm ma'bud-Hakk tann» mefhumudur. 
Arapc;ada bu mefhum, belli tann demek olan «el-ilah» ismi hassiyle 
hiilasa edilmi§tir. «Halik-1 alem» veya «Halik-1 kiib> mefhumiyle de ik
tifa olunabilir. Bunlan, Allah Teala'nm bir tarif-i ismi veya lafzisi ola
rak alabiliriz. Biz her halde §Unu itiraf ederiz ki; bizim «Allah>> ismi 
celalinden duydugumuz biricik mana, bu mefhumlarm hepsinden da
ha ac;1k ve daha ekmeldir. Binaenaleyh bu ism-i hassm bir ism-i a'lem 
olmas1 kalbimize daha yakmd1r. Gerek ism-i has olsun, gerek ism-i 
a'lem, «Allah>> ismi celali ile yine Allah'tan maada hic;bir ma'bud yad 

olunmami§tlr. ( ~ .J ~ JA ) Onun ada§l yoktur. Binaenaleyh ism-i 

hassmm tesniyesi, cemi de yoktur. 0 halde ancak taaddiid-i esma ca
izdir. Hatta ism-i hass1 bile taaddiid edebilir ve muhtelif lisanlarda Al
lah Teala'nm ayn ayn ismi hassi bulunmak miimkiindiir ve §er'an 
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caizdir. Maamafih bilinen diller de Allah lafz1 ile e§ anlamll bir kelime 
bilmiyoruz. Mesela, Tann, Huda isimleri «Allah» gibi isin-i has degil
dir. ilah, Rabb, Ma'bud gibi ismi ammd1r, Hiida, Rabb demek olmay1p 
muhaffif-i vacib'iil viieud demek olsa yine ismi has degildir. Arap~ada 
ilah'm ceminde «alihe» rabbm cem'inde «erbab» denildigi gibi Fars~a
d~ Hiida'mn cem'inde ccHudayan» ve Lisamnnzda ccTannlar, Ma'bud
lar, ilahlar, Rablar» denilir, ~iinkii bunlar hakllya, haks1za 1tlak edil
mi§tir. Halbuki ccAllahlar)) denilmemi§tir ve denemez. BOyle bir tabir 
i§itirsek soyleyenin cehaletine veya gafletine hamlederiz. Son devir ede
biyatmda ism-i alemlerin · yiiceltmek maksad1yla cemilendigi ve mese
la ccEbu's-Suudiar, ibni Kemaller» denildigi vaki ise de, alem-i vahda
niyet olan «Allah» ismi celalinde bOyle bir tabir bilakis yiiceltme mak
sadma aykm oldugundan hem hilaf-1 hak ve hem hilaf-1 edeb say1llr. 
Bu azameti ancak Allah Teala kendisi gosterir. Halbuki Tann ad1 boy
le degildir. Ma'bud, ilah gibidir. Batll ma'budlara dahi Tann ism-i cin- · 
si verilir. Miirikler bir~ok Tannlara taparlard1. Falanlann tannlan 
§oyle, falanlarmki §oyledir, denilir. Demek ki «Tann» ismi cinsi «Al
lah» ismi hassmm miiradifi degildir. Binaenaleyh «Allah» ismi «Tan
rv> ad1 ile terceme oluriamaz. Bumm i~indir ki Siileyman Efendi Mev
lidine «Allah» ad1yla ba§lami§ ccTann» ad1 dememi§tir. Bu izah tamam 
olmak i~in bir kelime daha soylemege liizum hissediyoruz : Frans1zca 
<cDieu» kelimesi dahi ccilah», tann ~elimeleri gibi bir ism-i cinstir, 0 da 
cem'ilenir, onu ismi has gibi biiyiik harf ile gostererek kullanmak ha-

kikati tebdil etmez. Bunun i~in Frans1zlar, ( ...:Ui'ii.JI')' · ) kelime-i 

tevhidini tetceme edememi§lerdir, harfiyen tercemesinde «Dieu>>den 
ba§ka ccDieu» yok» diyorlar ki ccilah'tan ba§ka ilah yok» demi§ olu
yorlar, mealen tercemesinde de ccyalmz Dieu, Dieu'diir» yani ccyal
mz ilah ilah'tlr» diyorlar. Gortiliiyor ki hem ilah, hem Allah yerinde 
Dieu demi§ler ve Allah ile ilah'1 temyiz edememi§lerdir. Ve ikisini de ism-i 
has gibi yazmalarma ragmen ccDieu» ancak ccilah» tercemesi olmu§
tur. Bu ise ilk nazarda bir fazlallk veya olumsuzluk veya olumluluk ile 
zahiren bir ~eli§ki ornegi arzetmektir. «Diyo'den ba§ka Diyo yok, yalmz 
Diyo Diyodiir» demek zahiren ya bir fazlahk veya bir ~eli§kidir. Halbu-

ki ( ..11')'1-JI')' ) diyen oyle demiyor, ccAllah'tan ba§ka Tann yoktur» 

diyor ve asla ~eli§ki §aibesi olm1yan a~1k bir tevhid soyliiyor. Bundan 
ba§ka Frans1zcada ccDiyo»niin ism-i has olabilmesi Hz. isa'mn §ahsm
da tecessiid ile te§ahhusu miilahazasma miisteniddir. Bu noktalardan 
gafil olanlar ccDiyon kelimesini «Allahn diye terciime ediyorlar ve hatta 
«Allah» dedigi · zaman bu terciime lisaniyle ccDiyonyii soyliiyor. 

Miifessirler ( ..11 .) ismi hassm1 dil tarihi baktnnndan incelemeye 
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c,:ab§ffil§lar, dinler tarihi merakblan da bununla ugra§mt§lardlr. Bun
da ba§hca aranan §ey, kelime murtecel mi, mti§tak m1, gayri mti§tak 
m1? Tarihi nedir? Bunlara ktsaca i§aret edelim : 

ilkin §UOU i'tirat etmek laztmgelir ki, ilmimiz mabud-i Hakkm za
tml ku§atmadtgl gibi, ism-i hassma kal'!11 da oylece eksiktir. Ve Ara~a-

da ( .iill ) ism-i celalinin kullamh§ §ekline benziyen hi~ bir kelime 

yoktur ve bunu me'haz tayini gayri mumkundtir. Buna lisan nokta-i 
nazarmdan baz1 delaletler de tamyoruz. Evvela Hz. Muhammed'in ri
salet asrmda btitun araplarn\ bu ism-i hass1 tamdlg1 malumdur ve 
kur'an-1 Azim'ii§-~an da bize bunu anlatiyor : 

••• ..:»1 j _,.&,:.~ _;.J')'IJ 0\,_JI .;1> .r ~L .;J J ) Binaenaleyh §imdi 

bizde oldugu gibi o zaman da bu isim, Arapt;amn tam bir mah oldugu 
§Uphesizdir. Sonra bunun Hz. tsmail zamamndan beri cari oldugu da 
malumdur. Bu bakimdan arap~a oldugu §Uphesizdir. Halbuki Kur'an'da 
bu ism-i Celalin daha evvel mevcudiyeti de anla§Ihyor. Binaenaleyh Hz. 

· ibrahim'den itibaren ibrani veya Stiryani gibi diger bir dilden gec,:mesi 
tartl§ma konusu oluyor ve burada ge~i§ kamsmda olanlar gortiltiyor. 
Fakat Ad ve Semud kissalannda ve daha onceki peygamberlerin dilin
de yalmz manasmm degil, bizzat bu ism-i hassm dOlR§tlgmi anhyoruz. 
Bunun i~in kelimenin arap~ada daha evvel <<Arab-I aribe ve Arab-I ba
ide»ye kadar ~Ikan bir tarihi bulundugu apa«;Iktir. Binaenaleyh «israfil, 
Cebrail, Mikail kelimeleri gibi tbrancadan menkul «a'cemi» yabanci 
bir kelime saymak i«;in bir delil yoktur . . 

ikinci olarak Arap«;a'nm aslmda Ara~a olmiyan ve a'cemi denilen 
kelimeler hakkmda uyanlari i«;eren bir takim ozel incelikler vardir ki 
bunlarla bir kelimenin mahiyetini tetkik mtimktin olur. Bu noktadan 

bakllmca ( ...t1 J ism-i celalinin lisanda e§Siz bir kullamh§ §ekli bu

lundugunu gortiriiz. Bir baki§a, ba§mdaki <<eln el-Necm, el-ayyuk» ila~ 
hiri gibi tecridi caiz olmiyacak ve~hile lazim olmu§ bir harf-i tarif gi
bidir. Hemzesi, ibtida halinde meftun, vash halinde <<Vallah, Billah, is. 
mullah, Kallallah» ilh. gibi telatfuzda veya hem telaffuzda hem yazida 
atlhr. Diger bir baki§a gore de <<el» harfi tarif degildir. <;unku nida ha-

linde ( .:illl:! ) diye hemze sabit kalabiliyor ve bir de <<ya eyytihelkerimn 

gibi faslla ilavesine liizum gortilrpiiyor. Halbuki «el», harf-i tarif olsaydt 
boyle olamtyacakti. 

Eger <<ell), harfi tarif ise kelime her hal de ba§ka dilden ge«;medir 
ve zat-I Hakk i«;in kullamlmasi ikinci vaz' iledir. Fakat bunun evvele
mirde Arap~ada diger bir isimden veya sifattan nakledilmi§ olmas1 
mumktindtir va. aslldir. Harf-i tarif kalkmca da <<lah)) kahr. Filvaki 
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Arap~ada <<lahn ismi vard1r ve Basra'hlann onemli bir k1sm1 bundan 
nakle kail olmu§tur. 11Lah'' ihticab ve irtifa manasma ~<lahe, yelihun 
fiilinin masdan oldugu gibi bundan <<ilahn · manasma da bir isimdir 

ve bundan 11lahiimn, ulahiimmen denilir. Bir Arap §airi: ( ·,r ~ 

.>~\ ~"'i ~ tlu _,.1 ) demi§, kezalik Rasul-i Ekrem Efendimizin de

desi Abdiilmuttalib Fil vak'asmda Ka'be kap1smm halkasma yapl§a
rak : 

d1ye yalVafffil§tl. ~U halde ulahn iSffiiflin ba§lna HebJ getirilerek 
11Allahu <;ienilmi§ ve ism-i has yap1lm1§ demektir. Bazllan ise da
ha ileri giderek Arap~a 11lahn isminin Siiryanca oldugu soylenen 
«Lah'an isminden Arap~ala§tlnld1gm1 zannetmi§lerdir, nitekim E;bu 
Yezid el-Belhi <<lah''• a'cemidir demi§. <;unku Yahudiler ve H1· 
ristiyanlar <<Laha'' derler. Araplar ·bu lafz1 ahp tasarruf ederek 
<<Allahn demi§lerdir. Bunun gibi lahiim ile alakadar olarak ib
rancada ~<eluhim'' vard1r. Lakin tarih bak1mmdan Arap~adaki «lah,>ml 
once, yoksa Suryancadaki «lahan m1 once, bunu tayin etmek imkans1z 
oldugu gibi iki dil arasmda boyle bir kelime munasebeti bulunmak behe
mehal birinin digerinden alml§ oldugu delil olamaz. Eger tevarud yoksa 
her ikisinin daha onceki bir ana dilden yay1lm1§ olmas1 daha makul 
olur. Ve bunu destekleyici delil de vard1r. Qiinkii latza-i celalin Arapc;a
daki kullamh§mda hi~bir yabanc1hk kokusu yoktur. Sonra <<lah'' <<!a
hum'' isterse yabanc1 bir dilden menkul olsun. Lakin «Allah>> el ile 
<<lah>>dan birle§tirme yoluyla almml§ olsayd1 hemzesinin nidada isba
tma lisan musaade edemezdi. Bunun i~indir ki bir hayli dil bilgini ez
ciimle Kufe'liler bunun <<lahndan degil <dlahn ismi cinsinin miiradifi 
olan <<el-ilah,>dan menkul olduguna kail olmu§lardlr. Bu surette ilahm 
hemzesi hazfedilmi§ ve 11eb> harf-i tarifinin hemzesi ona ivaz yap1lm1§ 
ve lam-1 tarifte «en-Necmii, es-Sa'kun gibi bir ciiz'i laz1m1 olmu§tur. 
Binaenaleyh aslma nazaran ba§mdaki hemze, vas1lda hazf ve ivaz ol
duguna i§aret olmas1 i~in nida da kat'edilmi§tir. «ilah1> kelimesi de as
lmda ilahet, iiluhet, iiluhiyet gibi ibadet manas1yle veya tahayyur ma
nasiyle veya sukun ve itmi'nfm-1 kalb manasiyle veya urperdi mana
siyla alakadar olarak <<ma'luh yani mabud, yahut ak1llarm hayret et
tigi, yahut kalblere sukunet ve itmi'nan veren; yahut 1zd1raptan, ur
pertiden kurtaran demek olur ki ma'budda hepsi de var gibidir, Allah 
ise hakakatle vard1r. Zamah§eri, Kadi Beydavi gibi bir hayli muhakki
kin bu tedkiki kabul etmi§lerdir. Buna gore <<lahn kelimesinin de as-
11 <<ilah,>dlr. Nas, unas gibi bir filvaki ceminde hep <<alihen deniyor ki 
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Arap dilinde masdar ve ism-i tasgir gibi cemi'lerde kelimenin ashm 
gosteren delillerdendir. 

K1sacas1 dilde bu iki tedkike gore Allah ad1 biiyiik bir tiiretme ile . , . 
mii§tak olan Arapc;a bir isimden menkuldiir ve onun as1l kavrammda 
~ard1r. Hem de as1I olarak ve fer' olarak Arapc;ad1r. Bu meyanda baz1 
zanna gore aslen Arapc;a degil, fakat naklen s1rf Arapc;ad1r. (Elmah, 
Hamdi, Hak Dini Kur'an Dili, I . 18 - 29) . 

Rahman ve Rahim : 

Rahman ve Rahim ismi rahmet kokiinden miibalaga vezninde 
tiiremi§tir. Rahman ismi Rahim isminden daha miibalagahdlr. ibn Ce
rir Taberi bu konuda ittifak edilen gorii§ii §Oylece ozetlemektedir: Se
leften gelen baz1 tefsirde isa (a.s.)ya dayanan, ve yukardaki §ekle de
lalet eden bir rivayet vard1r. §oyle ki : isa (a.s.), ((Rahman; diinya ve 
ahirette fazla esirgeyici, Rahim ise yalmzca ahirette esirg-eyici anlaml
nadm> demi§tir. Bazilan ise bu isimlerin tiiretilmemi§ oldugu kanaa
tmdadirlar. Zira tiiremi§ olsayd1 rahmet edilenin zikriyle birle§tiril
mezdi. Nitekim ayet-i Kerime'de ((0 mii'minler ic;in . Rahim'dir» buyu
rulmu§tur. 

ibn Cerir der ki, bize Serri ibn Yahya el-Temimi, Azremi'nin soy
le dedigini bildirir. Rahman ve Rahim derken; Rahman tum yaratlklara 
Rahim ise mii'minlere merhamet eden anlammad1r. Denilir ki bunun 
i9in Allah Teala §Oyle buyurmu§tur : 

((Gokleri yeri ve ikisinin arasmdakileri ·altl giinde yaratan, sonra 
da ar§a hiikmeden Rahman'd1r. Bunu, haberdar olana sor» (Fiirkan, 59) . 

((o Rahman ar§I istila etti.» (Taha, 5). . 
istiva kelimesinin Rahman ismiyle zikri, rahmetini biitiin yaratlk

lanna yaygmla§tlrmak ic;indir. Yine: ((Ve o mii'minler ic;in Rahim olan
dir». (Ahzab, 43) buyurmu§tur ki burada Rahim ismini mii'minlere · 
tahsis etmi§tir. Derler ki, bu da gosteriyor ki Rahman rahmet bakimm
dan daha c;ok miibalagadir. <;iinkii her iki diinyada tiim mahlukata rah
met eden anlamma gelir. Rahim ise, mii'minlere hastlr. Lakin .me'sur 
olan duada diinya ve ahiretin Rahmarn ve Rahimi diye zikredilm~ir. 

Allah Teala'mn Rahman ismi yalmz O'na mahsustur ve O'nunla 
ba§kas1 isimlendirilrilemi§tir. Nitekim Allah Teala §Oyle buyurur: 

((De ki : ((ister Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini der
seniz deyin en giizel isimler O'nun ic;indir. Namazmda sesini yiikselt
me de gizleme de. ikisi arasmda bir yol bul.» (isra, 110). 

Baz1lan derler ki ; Rahim, Rahman'dan daha c;ok miibalaga ifade 
eder. <;iinkii o Rahman Iafzm1 te'kid ic;in gelmi§tir. Te'kid eden te'kid 
edilenden daha kuvvetli olmahd1r. Ona cevap olarak denilir ki, bura-
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da te'kid babmda degil s1fat babmda zikredilmi§tir. Binaenaleyh zik
redilen husus soz konusu degildir. ~u halde Allah'm ba§ka hic;bir kim
seye verilmeyen ismi celalinin once soylenip ardmdan Rahman sifa
tiyla tavsif edilmesi onun Rahman s1fatiyla ba§kasma isim olarak ve
rilmesini onler. Nitekim Allah Teala §oyle buyurur : 

((De ki ister Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini derseniz 
deyin en giizel isimler O'nun ic;indir.)) (isra, 110). 

Yemame'li Miiseyleme bu konuda azgmhk yapmca kendisine sa
piklardan ba§ka kimse uymam1§ ve o haddi a§mi§tlr. 

Rahim s1fatma gelince, Allah bu s1fab kendinden ba§kalan ic;in 
de kullanrm§tlr : · 

((Andolsun ki, size kendinizden bir peygamber gelmi§tir ki, s1km
t1ya ugramamz kendisine ag1r gelir, sizin iizerinize dii§kiindiir, mii'min
lere Raiif ve Rahim'dir.ll (Tevbe, 128). 

Kendinden ba§kalanm diger isimlerinden bir k1Sm1yla tevsif ettigi 
de variddir. Nitekim §oyle buyurur : 

<<Biz insam kab§lk bir damla sudan yaratml§lZdlr. Onu deneriz. 
Bu yiizden onu i§itid ve goriicii yapbk.ll (insan, 2). 

Has1h kelam, Allah Teala'mn isimlerinden bir k1sm1 ba§kalarma 
verilebilir, bir kiSrm verilemez. Bu verilemiyenler arasmda Allah, Rah
man, Halik, Raz1k ( ... ) Ve benzeri isimler yer ahr. Bunun ic;in her §eye 
Allah'm ad1yla ba§lamr ve Rahman s1fabyla de~am edilir. Zira Rah
man Rahim'den daha ozel ve daha c;ok bilinenidir. Qiinkii isim once en 
.sayg1ya deger isimlerle ba§lar ve bu yiizden en ozel olan isimler kulla
mlml§br. 

Denilirse ki: Rahman ismi miibalaga baklmdan, Rahim'den daha 
fazla olduguna gore, sadece Rahman'la yetinilip Rahim soylenmezse 
olmaz m1yd1? Horasanh Ata'dan (a§a~ yukan) §U anlamda bir ifade 
rivayet edilir: Eger Rahman Iafz1yla Allah'tan ba§kas1 da adlandiri
lacak olursa, bunun Allah olmas1 vehmini biitiiniiyle ortadan kaldir
mak ic;in Rahim lafz1 da getirilmi§tir. Qiinkii Allah'dan ba§kasi Rah
man ve Rahim lafztyla nitelendirilemez. ibn Cerir de Ata'dan aym §e
kilde rivayet eder. ~iiphesiz ki, en dogruyu Allah bilir. 

Baztlarmm kanaatma gore araplar Rahman Iafzm1 bilmezlerdi. 
Onun ic;in Allah Teala onlara reddiye makamu'lda §oyle buyurmu§tur : 

<<De ki : <<ister Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini derse
niz deyin en giizel isimler O'nun ic;indir. Namazmda sesini yiikseltme 
de gizleme de. ikisi arasmda oir yol bul.n (isra, 110). · 

Bu sebeple Kurey§li kafirler Hudeybiye Muahedesinin imzaland1g1 
gun Rasulullah (s.a.) Hz. Ali (r.a.) ye ((Rahman ve Rahim olan Allah'
m ad1yla)) §eklinde yazmasm1 buyurunca; mii§rikler <<biz ne Rahman'1 ve 
ne de Rahim'i tamnz» dediler. Bu olayi Buhari de nakleder. Baz1 ri-

Tefsir, C. II, F. 5 
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vayetlerde ise §oyle dediler: «Biz Rahman diye bir §ey tamm1yoruz, sa
dece Yemame'nin Rahman'rm tamyoruz. Allah Teala buna kar§Ihk §OY
le buyurdu: 

· «Onlara : «Rahman'a secde edin» denildigi zaman, Rahman da ne
dir? Senin bize emredegeldigine mi secde edecegiz» derler. Ve bu onla
rm nefretini artmr.» (Furkan 60). 

Anla§Ilan odur ki mii§riklerin bu inkan inad, direnme ve kiifiirdc 
isrardan ba§ka bir §ey degildir. Zira cahiliyet devri Arap §iirinde Al
lah Teala'ya Rahman admm verildigi goriilmektedir. 

ibn Cerir Taberi der -ki; bize Ebu Kiireyb ... Abdullah ibn Abbas'-

tan nakletti ki §oyle demi§ :.Rahman ( ~.J ) fa'lan ( ..;, "YW ) 

vezninde olup rahmet kokiinden gelmektedir. Bu Araplarm kullandtk

lan sozler arasmda vard1r. Ve dedi ki, ( r--> )1 :,;.> )\ ) sevdigine yu

mu§akhk, sevgi ve nfk ile muamele ederfk rahmet ede:..·. Kizd1g1 kimse
ye kar§I da rahmetten uzak davramr. O'nun biitiin isimleri bu §ekilde
dir. Yine ibn Cerir der ki; bi2;e Muhammed ibn Be§~ar ... Hasan'dan 
nakletti ki o §oyle demi§: ((Rahman ismi ba§kasi ic;in memnu'dur.» 

ibn Ebu Hatim Hasan'dan nakletti ki o §oyle demi§: Rahman in
sanlarm edinebilecekleri bir isim degildir. Qiinku o Yiice ve Miibarek 
zat'm adidlr. 

---------iZAHI---------

Rahman ve Rahim s1fatlan ile Fatiha konusunda merhum Re§id 
R1za der ki: 

Ummii Seleme'nin hadisinde zikredilir ki Rasulullah (s.a.) Fatiha 
~uresini okurken her harfi keserek okurmu§. Bu sebeple baz1lan ayni 
§ekilde okumu§lardir ki bunlar bir gruptur. Bir k1sm1 ise vaslederek 
okumU§lard1r. Rahlm'in mimi, iki sakini birle§tirdigi ic;in kesre olarak 
okunmu§tur ki bunlar cumhuru te§kil ederler. Kisai ise Kufe'lilerden 
naklederek mimi iistiin ve hemzeyi vaslederek okuduklanm soylemi§
tir. Hemzenin harekesini teslim ettikten sonra mime nakletmi§lerdir. 

ibn Ata der ki, bu benim bildigim hic;bir k1raette yoktur. 
ibn el-Enbari, Zahire'de Miiberrad'den nakleder ki Rahman Arap

c;a degil ibranca bir isimdir. 
Ebu ishak el-Zeccac ((Maani el-Kt<t'an» adh eserinde (der ki) Ah

med ibn Yahya, Rahman kelimesinin arapc;a, Rahim kelimesinin ibran
ca oldugunu soylemi§tir. Bunun ic;in de ikisi birle§tirilmi§tir der. Ebu 
ishak bu soziin, ragbet edilmeyen bir gorii§ oldugunu belirtir. 
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Kurtubi der ki; Rahman kelimesinin turetilmi§ oldugunun delili 
Tirmizi'nin tahric ettigi ve sahih kabul ettigi Abdurrahman ibn A vf 
(r.a.) 'dan nakledilen hadis-i §eriftir. 0, Rasulullah (s.a.) 'm §Oyle buyur
dugunu i§itmi§tir: «Allah Teala der ki; Ben Rahman'1m, Rahim'i ya
rattim ve ona kendi ad1mdan bir ad e§le§tirdim. Binaenaleyh s1la-i Ra
him yapanlara Ben de s1la yapanm, s1la-i rahmi kesenleri Ben de ke
serim.» 

Kurtubi diyor ki; Araplarm Rahman ismini reddetmeleri;· Allah'1 
bilmemeleri ve O'na gereken saygiyi duymamalarmdand1r. Sonra §Oyle 

devam ediyor: Denilir ki Rahman ve Rahim ( J.:..j.., ._:,).W ) §eklinde 

aym manayad1r. Bunu soyleyen Ebu Ubeyd'dir. Denilir ki, Fa'lan vez
niyle fail vezninin yap1s1 aym degildir. <;unku fa'Ian vezni fiilin muba
Iagasi ic;in kullamhr. Fail vezni ise bazan fail bazan da mef'ul manasl
na gelir. 

Ebu Ali el-Farisi der ki: Rahman Teala'ya mahsus olup, tUm rah
met turlerini ic;ine alan umumi bir add1r. Rahim ise mu'minler ic;in 
sozkonusu olur. Nitekim Allah Teala: «Ve o mu'minler ic;in rahim olan
dlfll buyurur. 

ibn Abbas der ki : Rahman ve Rahim birbirine c;ok yakm iki 
isimdir. Biri digerinden daha c;ok rahmet sahibi anlamma gelir. Sonra 
Hattabi'den ve digerlerinden nakledilir ki onlar bu s1fat konusunda 
mU.§kilpesend olmu§lardir ve oyle samyoruz ki daha c;ok yumu§akhk 
amamma gelir demi§lerdir. Nitekim hadiste: «Allah yumu§aktlr, bU.
tun i§lerde yumu§akhg~ sever. Ve o bask1 ile vermeyecegini yumu§akllk
la verir.» buyurulmu§tur. 

ibn el-Mubarek ise, Rahman isteyince veren, Rahim ise, istenmeyin
ce k1zan anlarmnad1r, der. 

i§te, Allah Teala Rahman ve Rahim oldugunu bize ogreterek kalbi
mizi kendine c;ekmektedir. Ancak kullarmdan hepsi bu lutfun §Uuru
na ermekte midirler ki istenilen §ekilde kendilerini cezbeye teslim ede
bilsinler. ic;inizden dogru ve egri demeden istedigi gibi yola gidenler 
yok mu? i§te bunun ic;in Fakk T~ala rahmetini zikrettikten sonra ceza 
ve din gununu zikretmektedir ve bize kullannm amellerine gore ceza
landmhp degerlendiril~cegini ogretmektedir. Kullarma rahmetinin so
nucu olarak 0 insanlan te§vik ve korkutma gibi iki -egitim metoduyla 
terbiye etmektedir.)) (el-Menar I, 55) . 

<<Rahman» ve «Rahim» kelimelerinin aym manaya geldiklerini be
lirten ~eyh Muhammed Alxluh der ki : 

<<Ben, bir muslumamn gerek kendi kendine, gerekse diliyle «Kur'an' 
da, kendisinin mustakil bir manasl olmakslzm ba§ka bir kelimeyi te'kid 
sadedinde gelen bir kelime oldugunu» soylemesinin dahi dogru olma-
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dig1 kanaatindeyim. Belirli bir manas1 olmayan bir harf dahi Kur'an• 
da varid olmami§tlr.» 

Cumhfu'a gore Rahman «Biiyiik nimetler veren», Rahim ise «in
ce, dakik nimetler veren» anlammdad1r. 

· Baz1lan da §oyle demi§lerdir :' 
«Rahman, hem kafirlere hem de ba§kalarma -umumi olarak

nimet veren Rahim ise sadece mii'minlere nimetler veren anlamlarma 
gelmektedir .» 

Biitiin bunlar, filolojide yeralan «kelimenin yap1smdaki harf faz
lahgi, manadaki fazlahga i§arettir.11 kaidesine d.ayanmaktadir. Ancak 
kelimedeki harf say1smm fazlahg1 s1fatta bir ziyadeligi gerektirir. Me
sela, «Rahman,, ke!imes1nin sigas1 verilen ihsandaki fazlahga i§aret et
mektedir. ihsan ister biiyiik, isterse dakik olsun. Ama bunda «harfi ~ok 
olan lafzm delalet ettigi ihsanm boliimleri -fertlerinin- harf saylSl da
ha az olan lafzm delalet ettigi ihsanm ooliimlerinin daha biiyiik olma')l 
kastedilmemektedir. «Rahman» kelimesi «genel ihsanlan, nimetleri ve
rfn,, manasmdad1r diyen dogru anlama yakla§rm§Sa da sefer .. Ra
him,, kelimesinin medluliinii mii'minlere tahsis etmek suretiyle hata 
etmi§tir. ( ... ) 

Sonra kendi gorii§iinii §Oyle a~1klar: 
«Biz de diyoruz ki : «Rahman,, lafz1 fiili bir s1fat olup «fa'abl 

Jw ) kelimesinde oldugu gibi miibalaga manasl vardlr. 

Kur'an, insanlann s1fatlarma benzemekten miinezzeh olan Al
lah'm ' s1fatlanm anlatlrken dahi Arap dilinin belagath iislubunu bl
rakmami§tir. «Rahman,, lafz1 fiilen rahmet izleri -ki bu da ihsan ve 
nimetleri bol bol vermektir- kendisinden sad1r olan ~imseye delalet 
etmektedir. «Rahim» kelimesi ise bu ihsan ve rahmetin kaynagma. 
-men§eine- i§aret etmektedir. Bu manada ve her ikisinin de Allah'
m sifatlarmdan olmas1 hasebiyle birisi digerinden bizi miistagni klla
maz ve ikincisi birinciyi kuvvetlendirme -te'kid- i~in de gelmi§ ola
maz. Zira Arap Allah'm «Rahman» Sifatmi duydugu zaman; bundan 
Allah'm, bilfiil nimetleri veren oldugunu anlar. Ancak «Rahmet»in onun 
daimi ve zatma vacib Sifatlardan olduguna itikad etmez. Zira fiil -ni
met verme i§i- bazan kesilebilir. Anzi olduguna gore de laz1m ve sabit 
bir s1fattan ne§'et etmi§ olamaz. Ancak «Rahim,, lafzmi -sifatim- i§it
tigi zaman Allah'm zatma uygun dii§ec~k ve O'nun raz1 olacag1 bir §e
kilde inanc1 kemale ermi§ olur. 

Arap~a «Rahman» kelimesinin burada kullamh§I, aslmda te'kid 
edici mahiyette olup sonsuz derecede ihsan ve merhamet edicilik vaslf
lanm ifade etmekle birlikte, gene de Allah Teala'mn bu s1fatlarmm hu
dutsuz viis'atlm ifadeye bu kelime kati gelememektedir. Bu sebepten 
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kifayetli hale getirilmek uzere, ayni kokten Rahim kelimesi ila"ve edil
mi§ bulunmaktad1r . . (Mevdudi, Tefhim el-Kur'an, I, 48). 

Bu konuda Elmah'h Hamdi de §U bilgileri veriyor : 

c,.> }\ , ) Bu da Allah Teala'ya has bir isimdir; Bunun bir ozel 

mefhumu vard1r. Fakat ism-i zat degil, ism-i s1fattir. Hem mevsuflu, 
hem mevsufsuz kullaruhr. Binaenaleyh saf isimle saf s1fat arasmda 
dola§1r. Bunun i<;in harf-i eerle muteaddi olmaz. Fiil ameli yapmaz. 
«Rahmanun bikeza» denilmez, fakat izafetle «Rahman'ud-dunya» gi
bi amel eder, bOyle olmas1 bunun fiil s1fat1 degil, zat s1fati oldugunu gos
terir. Ve bOyle s1fatlara s1fat-1 galibe ad1 verilir. Esasen i<;inde s1fat1Ik 
manasm1 haiz olan her zat-1 tavsif eaiz iken 0 S1fatla mumtaz olan hUSU
si bir zatta <;ok<;a kullamld1gmdan yalruz onun s1fati olarak kullaml
m1§ demektir. <;ok kullanma biraz daha kuvvet bulunca isim olarak 
dahi istimal edilir ki Rahman ooyledir. Ve bu c;ok kullanma ya tahkiki. 
veya takdiri olur. Eger onceden c;ogunlukla umumi kullamhrken, bila
hare birisi ozellik kazanm1§Sa (tahkiki) Ve eger onceden c;ogunlukla 
umumi kullanma yok ta bir lugat k1yasmm geregi ise (takdiri) denilir. 

~ }\ ) ismi dahi c;ogunlukla umumi kullanmadan dolayi S1fat olan 

bir ism-i hast1r. <;unku lugat bak1mmdan rahm ve rahmetten turemi§ 
devam mubalaga ifade eden bir s1fat-1 mli§ebbehe sigas1d1r ki pek 
merhametli, <;ok rahmec sahibi anlamma s1fat olmu§tur. Boyle olunca 
da bu s1fat her kimde bulunursa ona er-Rahim demek k1yas bulunmadan 
mumklin olmak gerekir. Halbuki (Rahman) boyle hie; kullamlmami§, 
rahmeti sonsuz, ezeli bir mun'im-i hakiki manasma tahsis edilmi§ oldu
gundan, aslmdan beri Allah Teala'dan ba§kasma 1tlak edilmemi§tir. An
cak Miiseylemetu'l-Kezzab'a bir kere mufrit ve yardakc;1 bir §air lam
S1Z olarak (La zilte rahmana) tabirini kullanmi§ fakat «er-Rahman» 
dememi§tir. Boyle old_ugu halde Din-i islam nokta-i nazanndan degil, 
lisan nokta-i nazarmdan da evveliyetle boyledir. Her halde «Rahmam 
Allah Teala'ya mahsus bir s1fat ismidir. Binaenaleyh esasen s1fat ol
mak itibariyle c;ok rahmet sahibi, pek merhametli, c;ok merhametli, ga
yet merhametli veya -sonsuz rahmet · sahibi diye tefsir edilebilse de hu
susiyeti ve ismiyeti nedeniyle terciimesi miimkiin olmaz. <;unkii ism-i 
has terciime edilmez. Bunlann terciimesi tebdili demektir ve lisanmuz
da boyle bir isim yoktur. Baz1larmm bunu «esirgeyici» diye terciime et
tiklerini goriiyoruz. Halbuki esirgemek esasmda k1skanmak, dirig etmek 
manasmad1r. «Be:riden onu esirgedin» denilir. Sonra k1skamlanm ko
runmas1, saklanmas1 tabii oldugundan; esirgemek, laz1m olan korumak 
manasma da kullamllr. «Beni esirgemiyorsun» deriz ki «beni korumi
yorsum demektir. Fakat bana merhamet etmiyorsun gibi, bana esirge-
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miyorsun denilmez. Binaenaleyh esirgeyici esasmda «klskant;» demek 
olacagmdan Rahman'm takdiren tefsiri dahi olmamu~ olur. Elemlen
mek, ac1 duymak demek olan ac1y'1C1 da tats1z ve §aibelidir, kuru bir acl
mak merhamet degildir. Merhamet; ac1y1 Metleri bert.araf edip onun 
yerine surur ve hayn ikameye yonelik bir iyilik duygusudur ki lisam
mizda tamamen ma'rftf bir kelimedir. Biz merhametli s1fatmdan anladl
gimiz tath manayl oburlerinden tamamiyle duymaylz ve hele pek mer
hametli yerinde «aciyicl, esirgeyici» demeyiz. Bunun it;in eskilerimiz bu 
makamda yarhgamak fiilinden yarhgayiCl S1fatlm kullamrlardl ccRab
bim rahmetiyle yarhgasmn, «rahmetinle yarhga yarabbi», ccrahmetinle 
yarhga k1l ya Ganin gibi tahrif ile ccyarlamak ve yarlay1c11> denildigi de 
vakidir. Ve esasmda ccyar muamelesi yapmakn demektir ki merhame
tin neticesidir. Lakin yarhgay1c1 da isim degil, ~lfattlr. K1sacas1 Rah
man «pek merhametli» diye eksik §ekilde tefsir olunabilirse de tercume 
olunamaz. Zira pek merhametli; ne s1fat1 galibedendir, ne ism-i hastlr, 
ccRahimn demek de olabilir. Sonra Allah Teala'mn rahmeti, merhameti, 
kalbi bir his, nefsani bir egilim manasma bir iyilik duygusu degildir. 
Fatiha'da izah olunacag1 uzere irade-i hayr veya namutenahi nimetlen
dirme manasmad1r. Lisamm1zda da rahmet bu mana ile bilinir. Lakin 
bu munasebetle ccRahmann ismini ccVehhabn ismi ile kan§tlrmak da ca
iz olmaz. Vehhab, Rahman gibi has bir isim degildir. Binaenaleyh Rah
man, Vehhab ,veya Afiivv manalanm ifade eden ccbagl§layiCl» Slfatlyla 
da tercume olunamaz. Bu ismi belleriz ve tercumesiyle degil tefsiriyle 
rahmet mefhumundan anlamaga t;ah§Inz. 

~ )1 ) de s1fat-1 mii§ebbehe veya mubalaga ile ism-i fail ola

rak ikinci bir s1fatt1r, iki s1fatm farkl daha bariz olmak it;in burada ikin
cisi daha muvaflktlr ki «t;ok merhamet edici» demek olur. Bu dahi Cena
b-1 Allah'm s1fatlarmdan biridir. Fakat s1fat-1 mahzad1r, mevsufsuz kul
lamlmaz ve binaenaleyh Rahman gibi s1fat-1 galibe ve ism-i has olmay1p 
Allah'tan ba§kasmda da kullamlabilir. Ve fiil ameli yapar, harf-i tarifi 
de ahd i\!indir. ~u halde s1fat terkibleri once bir ismi mahz, ikinci ola
rak hem isim, hem s1fat, iit;iincu olarak mahz-1 s1fat alan lit; kelimeden 
mute§ekkil olarak husustan umuma dogru geni§lemi§tir ve bu iki s1fat 
ctAllahn zat ismini kalbimizde mefhumlam1§tlr. Bunlar didar-1 ilahi'nin 
ilk tecelli-i cemalidir. 

Goriiluyor ki ( ~ )1 ~ )\ ) ikisi de rahmet masdanndan mu-

biHaga ifade eden birer s1fat olmakla beraber, aralannda ehemmiyetli 
farklar vard1r. Bu farklan gbstermek i\!in mufessirler hayli izahatta bu
lunmu§lard1r ki biz, §U kadanyla iktifa edecegiz : 

Rahmaniyet ezele, Rahimiyet layezale naz1rd1r. Binaenaleyh mah
lukat merhamet-i Rahimiyeden sonra onun fiilinin ili§mesi ile nimetle-
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nir ve yararlamr. Bu noktaya i§aret ic;in dunyanm Rahmam, ahiretin 
R -himi denilmi§tir. Cenab-1 Allah dunyamn da, ahiretin de hem Rah
mam hem Rahimi'dir. Ve bu ta'bir eskilerden menkuldur. Fakat her 
ikisinde evveliyet b~k1mmdan Rahman, sonrahk bak1mmdan Rahim 
olduguna i§aret ic;in dunyamn Rahmam ve ahiretin Rahimi denilmi§tir 
ki ((hem mu'minlerin, hem kafirlerin Rahmam ve fakat yalmz mu'min
lerin Rahimi» denilmesi de bu kabildendir.» Biraz izah edelim: 

Rahman, Allah Teala'mn ozel ismi olmak itibariyle manas1 ezel ve 
layezali ku§atlr. Binaenaleyh bu cins rahmet ve in'am'm kullardan su
duru tasavvur olunamaz. Rahim ise ona ozel olmad1gmdan ezeliyeti ge
rekli kllmaz. Binaenaleyh bu cins merhametin ve in'amm kullardan su
duru dii§iiniilebilir. Demek Rahmet-i Rahman bir §arta bagh degil iken 
rahmet-i Rahim bir §arta baghdir. 

Rahmaniyetin Allah'a ihtisas1 ve ondan ba§kasma fiili baglanma 
ifade etmeyip ancak izafet yoluyla amil olmas1 varllklarda hie; bir §ey 
§art olmaks1zm umum ifade eder. Cenab1 Hak Rahman oldugu ic;in rah
met-i ezeliyesi umumidir. Her §eyin ilk yarat1h§ ve icabmda alml§ oldu
gu butun f1tri mevhibeler Rahmaniyetin izafeti eseridir. Bu itibar ile 
eser-i rahmetten yoksun hic;bir mevcut tasavvur edilemez. Lakin ilk ya
ratlli§, s1rf vehbi ve cebrldir, yani hie; kimsenin kazanc1 ve ihtiyariyle 
degil, yalmz izafet-i Rahmaniye ile husule gelir. Ta§m ta§, agacm agac;, 
insamn insan olmas1 boyle bir rahmet-i cebriyenin eseridir. Bu nokta-i 
nazardan alemde her §ey Cenab-1 Hakk'm Rahmet-i Rahmaniyesine 
dalm1§tlr. Binaenaleyh Rahmaniyet, umumi guven, kulli emniyet demek 
olup gokten yere, cinnlerden zerrelere, ruhlardan cisimlere, canhsmdan 
cans1zma, ta§mdan agacma, nebatatmdan hayvanatma, hayvanatmdan 
insanlarma, c;all§amndan c;ah§miyamna, itaat edenden asisine, mu'mi
ninden kafirine, muvahhidinden mii§rikine, melaikesinden §eytam
na varmcaya kadar, alemlerin hepsi rahmet-i Rahman'a dalmi§tlr, bu 
bak1mdan gizlilikten uzaktlr. Lakin bu kadarla kalsa idi, ilim ile cehlin, 
hayat ile olumun, c;ah§ma ile tenbelligin itaat ile isyanm, iman ile kuf
run, kufran ile §Ukramn, hak ile haks1zm, adalet ile zulmun hie; fark1 
kalmami§ olurdu ve bOyle olsa idi alemde iradi i§lerden hic;bir eser bu
lunmazdl. ilm-u irade ile, kesb-u sa'y ile terakki imkam munselib olurdu 
ve o zaman hep tabiiyyundan, cebriyyundan olurduk, hem kendimizi 
ve hem Allah Teala'y1 fiilde mecbur gorur, tabiat1 rahmetin icabma mah
kum tamrd1k, c;unku ne onun, ne bizim, irade ve ihtiyarrmizdan bir 
eser bulamazd1k, duydugumuza gidemez, bildigimizi i§leyemez, arzula
nmizm yamna varamazd1k, butun hareketlerimizde bir ta§ veya bir to
pac; gibi yuvarlamr durur veya bir ot gibi biter, yiter, giderdik. Ahlata 
armut, idrise ' :iraz, limona portakal, Amerikan c;ubuguna c;avu§ uzu
mu a§Ilayamazdik. Tarlam1za ekin ekemez, ekmegimizi pi§iremez, er-
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.zak1m1z1 elbisemizi vesair ihtiyac;Iannnz1 san'atlar ve zanaatlar vas1ta
s1yle elde edemezdik. Semalara c;1kmaga ozenemez, cennetlere gitmege 
c;are bulamazd1k, hayvan gelir hayvan giderdik. Bu §artlar altmda ise 
Rahmaniyet-i ilahi'ye bir kemal-i mutla;k kalma.zdJ.. Binaenaleyh Ce
nab-1 Allah'm kendi irade ve iht(yanru gostermesi ve onun eseri olarak 
irade sahibi mahlukat yaratmas1 ve onlan hiisn-i irade ve ihtiyarlari
na gore terakki ettirerek rahmetinden faydalamp nimetlendirmesi ve 
bilakis su-i irade ve kesblerine gore mahrumiyetle, elem ve ceza ile ce
zalandirmasi, yani 0 iradeler mecmuunun kendi iradesiyle ahenklerini 
te'min eylemesi ve onlara da rahmetinden bir hisse vermesi hikmetin 
geregi olurdu. i§te bir tabii hikmet degil, ilahi hikmet olan bu hakikat-i 
kemaliyeden dolay1 Cenab-1 Allah, Rahmaniyetinden maada bir Rahimi
yet ile s1fatlanm1§ ve Rahmet-i Rah:mAniyesi kendisine has iken, Rahme
ti Rahimiyesinden irade ehline de bir hisse ay1rm1§t1r. Ana ku§lar Rah
maniyet eseri olan ic;giidii ile yavrulanmn ba§mda kanat c;1rpar, ahlak
h insanlar da rahimiyet eseriyle haYir c;e§itleri iizerinde rahm-ii §efkat
le miisabaka ederler. Nebatatm, hayvanatm te§rihi ve fizyoloji ilimlerin
de nice incelikleriyle Rahmaniyet-i hakk1 goriir okuruz. ilm-i ahlakda, 
hayat-1 be§erin kemalat sahifelerinde, enbiyanm, evliyanm menk1bele
rinde, biiyiiklerin hayatmda da iradi ve kesbi olan asar-1 Rahimiyeti 
okuruz. ilkin c;ah§ana, c;ah§mayana bakmadan viicuda sevk ve o suretle 
idare etmek bir rahmet-i Rahmaniyedir. Bilahere c;ah§anlara c;ah§bk
lan gayeleri de aynca bah§etmek bir rahmet-i Rahimiyedir. Demek ki 
rahmet-i Rahmaniye olmasayd1; biz viicuda gelemez, f1traten malik ol
dugumuz sermayeden, zorunlu lutuflardan, degerli nimetlerden mah
rum kahrd1k. Rahmet-i Rahimiye olmasayd1, f1tri sermayelerimizi imal 
edemez ve ilk yarabh§tan bir ad1m ileri gidemezdik, derin nimetlere 
eremezdik. Rahmaniyet mutlak iimidsizlige, kotiimserlige imkan b1rak~ 
mayan bir mutlak iimid, bir ezeli inayettir. Rahimiyet ise ozel iimidsiz
ligin cevabt ve hususi emeller ve maksadlar1m1zm c;ah§ma ve faaliye
timizin zamam ve mes'uliyetimizin miikafab olan bir faktordiir. Demek 
ki Rahmaniyetin kar§1Smda diinya ve ahiret, mii'min ve kafir e§it iken 
Rahimiyetin kar§1Smda bunlar bariz bir fark ile aynhyor. 

i§te diinya ve ahiretin Rahmam ve ahiretin Rahimi, yahut mii' 
min ve kafirin Rahmam, mii'minin Rahimi denilmesinin §ekli budur . 

. ~eyh Abduh merhumun liigatta bunlara i§aret yoktur zanniyle eskilerin 
bu tabirle gosterdikleri farklan ihmal etmesi dogru degildir. Zira «Rah
man» liigat bak1mmdan da Allah'a has olan s1fat-1 galibedendir. Ve fiili 
ili§kisi yoktur. Ezeliyeti gosterir ve mebde'e naz1rd1r. Rahimde ise bu 
hususiyet yoktur ve fiili ili§ki vard1r. Demek ki layezalde caridir. Rahim 
de intihaen hayr fiile raci bir S1fat-1 fiiliye telakki edilmek en giizelidir. 
~u halde Raman ile Rahim ba§ka ba§}{a hirer rahmet anlamm1 haiz 
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olarak birbirlerinden birer cihet ile tema.yiiz etmi§ oluyorlar. Demek Rah
man, Rahim s1fatlan sade bir te'kid it;in tekrar edilmi§ degildirler ve 
her birinin kendine mahsus bir kurulu§ anlam1 ve bir miibalaga §ekli 
vard1r. Bir cihetten rahmet-i Rahim daha beligdir. <;iinkii 0 digerinden 
fazla fiili bir feyzi havi ve niyabeten kullarmda da caridir. Baz1 tefsir
lerde buna i§aret edilerek rahmet-i Rahman, degerli nimetler, rahmet-i 
Rahim ise derin nimetler ile alakadard1r derler. Rahmanm mevsufu, 
has, miiteallak1 ammd1r. Rahimin mevsufu amm, miiteallak1 hastlr ve 
i§te Allah Teala bOyle kat kat bir rahmet s1fat1yla muttas1ft1r ve bunlar 
nev'i be§erden kotiimserlik hissini silmege ve onun yerine sansuz bir iyim
serlik hissi yerle§tirmeye kafidir. Suret-i umumiyede matlup alan iman 
ve yakin getirmenin ruhu da budur. Rahman ve Rahimi inkar eden ka
fir; istedigi kadar kotiimser alsun, fakat mii'minin kotiimserligine hit;
bir sebep yaktur ve besmeleden almacak ilk ilahi feyz bu ne§'edir. (El
mah'h Hamdi, Hak Dini Kur'an Dili, I, 21 - 37). 

Hamd: 

"Hamd, alemlerin Rabbi Allah' a mahsustur. ~ 

Ebu Ca'fer ibn Cerir Taberi der ki; ((hamd» m manas1, §iikriin sa
dece Allah'a mahsus almas1 ve Onun dl§mda tapm1lan hit;bi'r §eye, ya
ratlklarmdan hit; birisine §iikredilmemesidir. <;iinku Allah, kullanna 
saYlya gelmeyecek ve saYISl kavramlam1yacak kadar nimetler ihsan et
mi§tir. Bu nimetleri O'ndan ba§ka kimse bilmez. Kendisine itaat et
meleri it;in aletleri diizeltmi§, farzlanm yerine getirmeleri it;in miikel
leflerin viicud ve arganlanm takviye etmi§, kendilerine diinyada ge
ni§ nz1klar ihsan etmi§, hak etmedikleri halde diinya hayatlm nimet ve 
g1dalarla gidalandirml§, ebedi nimetler yurdunda siirekli alarak karar kll
malanm saghyacak sebepleri onlerine sererek anlan uyarml§tlr. Bi.i
ttin bunlardan dalaYI ba§ta da sanda da hamd Rabb1m1za mahsustur. 

ibn Cerir : ((Elhamdiilillah» sozii Allah'm, giizel isimleriyle ve yi.i
ce s1fatlanyla oviilmesidir. Allah'a §iikiir ise nimet ve ihsanlanyla oviil
mesidir. Sanra bu gorii§i.i reddederek hi.ilasatan §6yle der: Arap dilini 
bilenlerin tumii hamd ve §iiktir kelimelerinin birbirinin yerine kulla
mldigmi goriirler. ibn Cerir'in iddias1 iizerinde dii§iiniilmesi gerekir. 
<;iinkii daha sanraki bilginlerden birt;agu tarafmdan me§hur alan ka
naata gore hamd; hamd edilene laz1m ve· miiteaddi alan s1fatlarla 6v-:-
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giidiir. §iikiir ise ancak miiteaddi sifatlarla olabilen bir sozdiir ve bu; 
dille, goniille ve erkanla olur. Lakin bilginler hamd veya §iikiir sozle
rinden hangisinin daha genel oldugunda ihtil8.fhdirlar. Ger~ek odur 
ki aralannda umumiyet ve hususiyet bak1mmdan iki gorii§ vard1r. §oy
leki; hamd, §iikiirden daha geneldir. Qiinkii o, hem Iaz1m, hem de mii
teaddi Sifatlarla kullamhr. Siz, bir ki§inin biniciligine hamdettim, co
mertligine hamdettim diyebilirsiniz, §iikiir ise daha ozeldir ~iinkii o . 
ancak · sozle olabilir. §iikiir; kaville, fiille ve niyetle olmas1 hasebiyle 
daha geneldir. Daha once de ge~tigi gibi miiteaddi Sifatlarla olmas1 ne
deniyle de daha ozeldir, ~iinkii bir ki§iye biniciliginden dolayi §iikret
tim denmez de comertliginden e ihsamndan dolay1 §iikrettim denir. 
Bu da miiteahhirin bilginlerinden bir k1smmm gorii§iidiir. En dogruyu 
§iiphesiz Allah bilir. 

Ebu Nasr ismail Hammad el-Cevherl der ki; Hamrl zemm'in tersi
dir. Hamd; §iikiirden daha geneldir. §iikiir; ihsan eden ki§iye iyilikle
rinden dolay1 6vgiidiir. Medh ise hamd'den daha geneldir, ~iinkii hem 
canh, hem alii, hem de cans1z varhklar i~in kullamhr. Keza yemek 
gibi §eyler ile_ de medh edilir. Aynca ihsandan once ve sonra da medh 
edilebilir. Keza miiteaddi ve Iaz1m s1fatlarla da medh irad edilir bu yiiz
den o daha geneldir. 

Hamd Konusunda Ge~mi~lerin Gorii~leri : 

ibn Ebu Hatim der ki; bana babam ... ibn Abbas (r.a.)'dan naklet
ti. 0 demi§ ki Hi. Orner (r.a.) §6yle dedi: «Biz Siibhanallah ve la ila
he illallahm ne demek oldugunu biliyoruz. Elhamdiilillah ne demektir?» 
Hz. Ali buyurmu§ }.<i : «Elhamdiilillah kelimesi Allah'm kendi nefsi i~in 
se~tigi bir sozdiir.» Ba§kalan ise Hafs'tan naklen derler ki Hz. Orner 
arkada§larmm yamnda Hz. Ali (r.a.) 'ye §6yle dedi: «Biz, La ilahe illal
lah, Siibhanallah ve Allahii Ekber laf1zlanmn manasm1 biliyoruz, El
hamdiilillah ne manaya gelir?n Hz. Ali §6yle buyurdu : «Elhamdiilil
lah Allah'm kendi nefsi i<;in se<;tigi, ho§land1g1 ve soylenmesini istedi
gi sozdiir.» 

Ali ibn Zeyd ... Yusuf ibn Mihran'dan nakleder ki; ibn Abbas §Oy
le demi§ : «Elhamdiilillah §iikiir kelimesidir. Kul elhamdiilillah deyin
ce, Allah kulum bana §iikretti der.>> ibn Ebu Hatim de bu rivayeti nak
leder. ibn Ebu Hatim ve ibn Cerlr, Bi§r ibn imare'den naklen ... ibn 
Abbas'm §oyle dedigini rivayet ederler. «Elhamdiilillah, Allah'a §iikiir
diir, ona boyun egmektir. O'nun nimetini ikrar ve hidayetini kabuldiir 
ve buna ba§langi~tlr.» 

Ka'b el-Ahbar der ki: Elhamdiilillah Allah'a senad1r. 
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Dahhak der ki : Elhamdtilillah, Rahman'm orttistidjir. Hadiste de 
bu §ekilde varid olmu§tur. 

ibn Cerir der ki: Bize Said ibn Amr ... Hakem ibn Umeyr'den nak
letti ki Resulullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur : «Elhamdtilillahi Rabbi'l 
Alemin» denildigi zaman Allah'a §tikretmi§ olursun, 0 da sana (nimeti
ni) artmr. 

imam Ahmed ibn Hanbel, Esved ibn Seri'den rivayet eder ki o §6y
le demi§ : Ey Allah'm Resulti, Rabbm Tebareke ve Teala'y1 hamd ede
cegin hamdlerle beni ihya eder misin? diye soylediginde, buyurdu ki: 
uBilmez misin Rabbin hamd'i sever.» Bu hadisi Nesei Ali ibn Hacer ka
naliyle Esved ibn Seri'den nakleder. 

Hat1z Ebu isa el-Tirmizi, Nesei ve ibn Mace, Musa ibn ibrahim'
den ... Cabir ibn Abdullah'm §6yle dedigini nakleder: Resululah (s.a.) 
buyurdu ki; zikrin efdali uLa ilahe illallah»tlr. Duanm efdali ise uEl
hamdtilillah»tlr. Tirmizi bu hadis'in garib ve hasen oldugunu sayler. 

Elhamdti'deki eliflam istigrak i~indir. <;tinkti btittin hamd ttirleri
ni ve s1mflanm i~ine ahr. Nitekim hadiste §6yle buyurulur: uAllah'nn, 
btittin hamd sana mahsustur, btittin mtilk senindir, btittin haYirlar se
nindir ve btittin i§ler sonunda Sana dondtirtiltir.» 

----------iZAHI----------

ibn Kesir'in M1s1r bask1smda aynca §U bilgiler bulunmaktadir: 
K1raet-i Seb'aya gore uelhamdti»ntin dal'1 otredir. <;tinkti mtib

tedadir. 
Stifyan ibn Uyeyne ile Ru'be ibn el-Haccac derler ki uelhamdti1>ntin 

dah otre degil tisttindtir ve bunun ba§mda bir fiil gizlenir. ibn Ebu 
Leyla ise lam'm ve dal'in otre oldugunu sayler. Bu konuda bir~ok de
lil gosterirlerse de delilleri §azdlr. Hasan ve Zeyd ibn Ali ise uelharn
dti»ntin dal'm1 esre olarak okurlar. 

ibn Mace, Enes ibn Malik (r.a.) 'den nakleder ki Rasulullah {s.a.) 
§oyle buyurmu§tur: ((Allah bir kula bir nimet lutfedince kul ((elhamdti
lillah)) derse, muhakkak ki veren alandan daha tisttin olmu§ olur.11 Kur
tulJi tefsirinde ve Nevadir el-Usul'de, Enes ibn Malik'in RasUlullah 
(s.a.) 'dan §oyle duydugunu nakleder: uEger btittin dtinya pislikleriyle 
timmetimden bir ki§inin elinde bulunsa, sonra o elhamdtilillah dese mu
hakkak ki o Elhamdtilillah sozti bunlann hepsinden daha tistiin olur
dU.ll Kurtubi ve digerleri. derlerki ((O'na Allah'a hamdolsun» ifadesinin 
ilham edilmesi; verUen btittin dtinya nimetlerinden daha ~ok olurdu. 
Qtinkii hamd'in sevab1 yok olmaz, dtinyamn nimetleri ise yok olur. 
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ibn Mace'nin Siinen'inde ibn Omer'den nakledilir ki .Rasulullah 
(s.a.) §Oyle buyurmu§ : ((Allah'm kullarmdan bir kul demi§ ki .: Ey Rab
bim hamd SanadJ.r; vechinin celaline, saltanatmm azametine la)1lk ol
dugu §ekilde hamd Sanad1r. Kirameyn katibin ad1 verilen melekler bu
nu nas1l yazacaklanm bilememi§ler, Allah'm huzuruna ~1karak Ey Rab
bimiz bir kulun oyle bir soz soyledi ki onu nas1l yazacagimiZI bilmiyo
ruz demi§ler. Allah (c.c.) buyurmu§ ki (( (0, kulunun ne soyledigini en 

· iyi bilendir.) Kulum ne dedi? Melekler demi§ler ki: Ey Rabbimiz o §Oy
le dedi: Ey Rabbim vechinin celaline, saltanatmm azametine yar~an 
§ekilde hamd Sanad1r. Allah (c.c.) buyurmu§ ki; onu kulumun dedigi 
gibi yazm, kulumun dedigi bana oylece ula§sm ki ben de kulumu onun
la miikatatlandirayim.>> 

Kurtubi bir gruptan nakleder ki; onlar §Oyle demi§ler: Kulun 
«Elhamdiilillahi Rabbi'l Alemin" demesi ((La ilahe illallah" demesinden 
daha efdaldir. Qiinkii birincisi hamd ile beraber tevhidi i~erir. ·niger 
bir grup da ((La ilahe illallah"m daha efdal oldugunu soylemi§tir. Qiinkii 
o iman ve kiifriin-arasm1 aymr ve insanlar ((La ilahe illallah" deyince
ye kadar sava§mak emri vard1r. Ve iizerinde ittifak edilen bir hadiste 
Allah'm RasUlii §Oyle buyurmu§tur : ((Benim ve benden onceki peygam
berlerin soyledigi en efdal soz ((la ilahe illallahu la §erike lehu" sozii
diir." 

Bu konuda iinlii miifessir Elmahh Hamdi §U bilgileri verir: 

( ~~ ) Hamd; istekle yapllan bir lutfa veya onun ba§lang1c1 alan 

bir giizellige kar§l in§irah ile sahibine ta'zim ifade eden giizel bir am§
tlr. K1smen medh ve · k1smen §iikr ile birle§en bir ovgii, bir nevi ovmek 
veya oviilmek, iyi bir ovii§ veya oviilii§, giizel bir oviicii veya oviiliicii 
olmak, ciddi bir oviiciiliik veya oviiliiciiliik, nihayet bu manalan cami 
giizel ve ciddi bir sozdiir. Arap~ada hamd kelimesi bunlarm hepsinde 
kullamllr. Fakat Hsamm1zda ekseriya masdar bir isim olarak kullamhr. 
Digerlerinde hamdetmek veya edilmek hamdedi§ veya edili§, hamid ve
ya mahmud olmak, hamidiyet, mahmudiyet denilir ve bugiinkii lisam
mlzda bunun s1rf Tiirk~e bir e§ anlamhs1 yoktur. f]iikiir de bOyle. Elde 
bir ovmek var ki o da medh ve sena ile e§ anlamhd1r. Hamd ise medh 
ile §iikiir arasmda bir nevi sena ve hususi bir ovgiidiir. Qiinkii medh, 
hayatl ve ihtiyari olana da olmayana da yap1llr.· Mesela giizel bir at 
medh edilmi§ olabilir. Fakat mahmud olamazlar. Hamd bunlan ihsan 
eden fail-i muhtara yap1hr ve hatta onun keremine, ilmine yap1hr da 
hiisn-i endamma yap1lmaz. Bundan ba§ka medh, ihsandan evvel de 
yapllabilir sonra da. Hamd ise mutlaka bir ihsandan sonra yap1hr. f]u 
kadar ki hamdedene ula§ml§ bir nimetlendirmenin olmas1 §art de
gildir. f]iikiir~e _ise bu da §arttlr. Zira §iikiir gelmi§ alan bir nimete soz 
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veya fill ile veya kalb ile, nimetlendirene ta'zim ile mukabele etmek
tir. Sade fill veya kalb ile yapllan §Ukiir, ne medihtir, ne hamd, lakin 
lisan ile sozlu yaplld1g1 vakit hem hamd; hem de medh olur ve bu hamd 
§Uktirtin ba§1d1r. Binaenaleyh hamd, mutlak olarak medhten ozel §U
kurden de bir bak1ma genel, bir baklma ozeldir. Her hamd medhtir, la
kin her medh hamd degildir. Sonra baz1 hamd, §tikur ve baz1 §tikur, 
hamd olmakla beraber §tikur olmayan hamd, hamd olmayan §i.ikurler 
de vard1r. Demek medh vakla nazaran bo§ bir timidin sevkiyle kuru bir · 
yalandan, mucerred bir mudaheneden ibaret kalabilirken, hamd ve §U
kur; daima vakla mutablk bir hakikat ifade ederler. Hamd delile mus
tenid hakll bir timidin ne§vesiyle veyahut §tikur gibi takakkuk etmi§ 
bir nimetlenmenin zevk ve saadetiyle yap1hr. Hamd verdi, verecektir 
gibi mazi ile istikbal arasmda dola§an bir §evk halinden, §tikur ise i§te 
verdi gibi bir gerc;ekle§mi§ mazinin vuslat zevkinden kaynaklanan bir 
bahtiyarllk ilamdlr. Bunun ic;in hamd ve §tikur; tamamen me§ru ve 
ahlaki olduklan halde medh umumiyetle ahlaki degildir. Yasaklanmi§ 
ve zemmedilmi§tir. 

Nitekim aleyhisselatu vesselam Efendimiz ~<Meddahlarm yiizlerine 

toprak sac;m1z ( ..:r->I.:WI 6 ~ .J ~ yl _,:JI 1 .,::..1 ) buyurmu§, halbuki ~<hal-

ka hamd etmeyen Hakka hamdetmez. ( ..111~ rJ ..,.t.:JI ~ r-1~ ) ha

dis-i §erifiyle bilumum hamdin emredilrni§ oldugunu gostermi§tir. Mi'
rac; hadiselerinde de ummet-i Muhammed ~<Hammadun)) yani c;ok ham
dedenler unvamyla amlnn§tlr. Hamd ile §Uktirde as1l matlup nimetlen
diren, medhte ise nimet hayalidir. 

Hamd ve §iikur ikisi de bir hak ve hakikat a§kl, in§irahl ve binaen
aleyh ahlaki olmakla beraber hamdde §evk manas1, §Ukurde sadakat rna
nasi daha barizdir ve bu suretle §i.ikur bir gerc;ekle§mi§ gec;mi§in saygiy
la amlmas1 oldugundan daha zor, yapanlan daha azdlr. c;unku varhfpn 
akl§l hep maziden istikbale yonelik oldugu ic;in insanlar tab'an istikbale 
mutemayildirler. ~uphesiz bu temaytilun ic;inde ba§dondiiriicii bir ahi
ret cezbesi sakhdlr. Filvaki insanlar daha ziyade ileriyi gorsun diye goz
leri onlerine naz1r olarak yaratllml§lardlr. Lakin boyle olrnas1 yolda gi
derken geldikleri ba§lang1c1 gec;ip, arkada b1raktlklan k1t'ayt unutrnak 
ic;in degil, onun hatlrasma ve haf1zamn sadakatine itirnad ic;indir. Bun
dan dolaytdlr ki boyunlar gerektiginde hatlrayt yenilemek ic;in ondeki 
gozleri arkaya c;evirip baktlrabilecek hareketli bir mihver halinde yara
tllml§lardlr. Bir istikbal yolcusu ic;in bu yaratlll§m biiyuk bir uyanc1 
onemi vard1r. Demek ki haf1zas1 c;tiriik, boyunlan hareketsiz olan yol
cularm sade ileriye dikilmi§ olan gozleri, §eytamn baskmmdan korun
mak ic;in birer selamet bag1 degildirler. Halbuki gafil insanl1kta be§eri
yeti icab1 bu hal baskmd1r, fikri miidahane ile bir mevhurn iimidi iizerine 
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meddahhklar yapan nice mahh1klar goriilegelmi§tir ki maksatlarma 
nail olduklan ilk andan itibaren bir nankor kesilmi§lerdir. Bunu miila
haza eden baz1 mutefekkirler -ezcumle zamammizda.,Fransiz Gustave 
Le Bonn- insanlar uzerinde hayalin hakikatten ziyade bir hakimiyeti 
oldugu neticesini almi§lardir. Fakat bu dogru_ degildir. <;unku hayalde 
goriilen o hakimiyet, hakikat-i temsil edebilmesi bak1mmdand1r. Yok
sa hayale hayal diye sanlan kimse goriilmemi§tir. Binaenaleyh as1l 
hakimiyet hayalin degil, yine hakikatindir. Hakikat oyle muessirdir ki 
sade yakmdan degil, uzaktan hayali vas1tasiyle bile tesirini icra ediyor. 
Lakin vuslatm oyle §a§Irtlcl bir istigrak hali vard1r ki bunda hakikat 
olamayanlar ona tahammiil edemezler ve bunun i<;in be§er onu kendi
sinden ziyade kar§Ismda gordugu zaman takib eder. Gune§ dogunca goz 
kama§Ir ve intiba' suziilup kalpteki §Uur cepheye dikilmeyince insan 
onu goremez. Buna binaen §Uurlu bir hakikat adam1 olmak gayet mti§
kiil ve kamil bir miisltiman olmak <;ok zordur. Nitekim Hakta yok olan 
Hz. Orner el-Faruk (r.a.) Efendimiz «Hak, Omer'e dost b1rakmadv> dedi
gi zaman bu zorlugu anlatmak istemi§tir. ::}ukur ise boyle hakikat er-

babmm §ian oldugundan ( _~ _f-.:JI LP~ ~ J.::li., ) HKullanmdan pekaz1 

<;ok §Ukredendir.» buyurmu§tur. 
Maamafih diger cihetten hamdde ta'zim ve takdir manas1 daha 

yuksektir. <;unku bundaki ihsan-1 vaki, hamdde vasll olmadigl cihetle 
bir taraftan daha ziyade hakka naz1r, garazs1z bir ta'zim kokusu vard1r. 
Diger cihetten o ihsana nail olanlann sevincine i§tirak ifade eden bir 
karde§lik hissi ve kendi hakkmda vasll olmayam vasll addettiren bir tak
dir hissesi mevcuddur. (Elmahh, Hak Dini Kur'an Dili, I, 56 - 60). 

Mevdudi de §oyle der : 
::}u hususa da dikkat edilmelidir ki: Sadece «hamd Allah'a» degil; 

fakat «hamd, ancak Allah'a mahsustur.» Bu ikisi arasmdaki fark <;ok 
muhimdir. <;unku mahlukattan herhangi birine ibadette bulunulmasi
m kokten men eder. Hi<;birine hamd edilemiyecegi gibi, hi<;birine pe 
ibadet edilemez. Hi<;bir insan, hi<;bir melek, hi<;bir peygamber, hi<;bir uy
durma tann, hi<;bir yildiz, hi<;bir put k1sacas1 mahlukattan hi<;biri; de
ger s1fatlarmdan hi<;birine kendiliklerinden (tabiatlan icab1) sahip bui 
lunamazlar. Aralarmda eger deger sahipleri olanlar bulunursa, bu Allah 
vergisidir. Bu sebepten dolaYI sadece bu degerli Sifatlarm halikme iba
dette, teslimiyette ve §tikranda bulunurlar, yoksa O'nun mahlukatma 
degil. (Mevdudi, Tefhim el-Kuram) 
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«Alemlerin Rabb1. .... 
Rabb, Mutasarnf ve malik anlamma gelir. Lugatta ise efendi de

mektir. Bir §eyi duzeltmekle gorevlendirilen kimseye de Rabb denir. Al
lah Teala hakkmda butun bunlar sahihtir. Rabb Allah'tan ba§kas1 it;in 
kullamlamaz sadece izafet yapllarak kullamhr. Evin sahibi anlamma 

( .JI..UI y .J ) kullamhr. 

----~---iZAHI---------

Rabb: 

Terbiye edici ve yeti§tirici anlamlanna gelen Rabb kelimesi, muh
teva ve bu anlayi§In hayattaki fonksiyonu bak1mmdan c;ok onem ifade 
eder. insanlarm c;e§itli Rabblara kul oldugu gunumuzde bu kavramm 
islariun pratigi bak1mmdan onemi inkar edilemez. Bu konuda mufes
sirlerin gorti.§lerini §Oylece ozetleyebiliriz : 

Re§id R1za der ki : 

((Rububiyet ve Rahmet s1fatlan, Allah Teala'mn butun i§leri bilip 
iradesine malik yegane guc; olduguna delalet eden iki ·sifattir. Allah'
m rahmeti gazabm1 altetmi§tir. Rahmetinin eseri olan lutfu intikamm1 
maglup etmi§tir ... Kullarmm maliki olan Rabb'm kullarmm i§lerini 
idare edip yoneltmesi ve herkesi davram§ma gore cezaland1rmasi §ian
dir. Mazlumun zalimden intikam1m almak onun ozelligidir. Adaletli ce~ 
zas1yla insanhg1 korkutur. QU.nku butun kullar; Rablarma, nefislerine, 
ailelerine ve c;ocuklarma kar§I gorevlerinde kusur edebilirler. Hatta ken
dilerinden daha a§agida ve daha dti.§U.k mevkide bulunanlarm haklanm 
vermekte eksik davranabilirler. Bunlann kalplerindeki korku ve 'timid 
duygulanm maglup etmeleri gerekir. Bunun ic;in Allah rahmet sifatiyla 
rububiyet s1fatm1 birle§tirerek onu tek lafizla degil iki laf1zla ifade et
mi§tir. Rububiyet ve rahmet s1fatmm butun ilahi fiillerin niteliklerini 
ve anlamlanm ta§Imasi ac;1kt1r. QU.nku kullarm Rabbi, kullarm yaratil
masi nziklandmlmasi i§lerinin idaresi gibi esma-i husna'mn delalet et
tigi fiillerin hepsiyle ilgili konularda onlara yardimci olur ( ... ) Biz bu ger
<;egi bilince, Allah Teala'nm yuce kitabmm ba§lang1cmda, Fatiha'mn 
ba§mda, butun fiillerinin ta§Idigi s1fatlara delalet eden rububiyet ve 
rahmet s1fatlanm belirtmesinin hikmeti ortaya c;1kar. Allah neyi mu
rad ettigini en iyi bilendir. Ancak Fatiha, iki bak1mdan dikkatleri eel-
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betmektedir. Birincisi Kur'an'm ba§lang1c1 ve ilk suresi olmas1 bakl
mmdan isminin delalet ettigi hususta, ikincisi de hergiin eda edilen na
mazda okunmas1d1r. Her ikisinde de Allah'm rububiyet ve rahmet sifat
larmm zikri ve belirtilmesi belli bir anlam ta§Ir.)) (Re§id R1za, Tefsir el
Menar, I, 74). 

Elmahh Hamdi de der ki : 
Terbiye, bir §eyi kademe kademe, tedricen kemaline erl§tirmektir 

ki bunun eseri se~ilme ve tekamiil olur. Alemin her klsmmda ise terbiye 
ve tekamiil kanunlannm cereyam her an ve her lahza gorulur ve binaen
aleyh bOyle bir e§Siz kudretin rububiyeti alemin i§lerinde §ek ve §Up
heden azade olarak okunmaktad1r. Ve i§te Rabbi'l-alemin bize bunu ih
tar ediyor. Rabbi'l-alemin denince her insan kendi gorebildigi kadar 
olsun butun alemlere zihinden bir ge~it resmi yaptmr ve yaptmnca be
hemehal kanun-i terbiyeyi gorur. Demek biz Rabbimizl alemlere nazar
la bilecegiz. Ve fakat alemleri de ancak ona izafetle tamyabilecegiz. 

Bir tak1m filozoflar alemin butununun bOyle tedrici bir terbiye ve 
tekam\il kanununu takib ettigini gorememi§. Bunlardan bir k1sm1 hep
sinin bir defada sebepli veya sebepsiz birdenbire tekevvun etmi§ bulun
dugunu bir k1sm1 da tabiat davas1yle tekevviinu inkar edercesine bu
gunku heyet ve nizam1, vucudun k1dem ve ezeliyetini iddiaya kadar vur
mt§tlr. Bunlara gore <<mesela insan, ancak insandan olur ve iman ezel
denberi mevcuttur ve kesb semeresizdir. Butun alemde eskidenberi t\ir
lu varhklar serpilmi§, fezada hi~bir ortak nizam1 takip etmiyen cirimler 
ve bu cirimlerde say1s1z varhk turleri ozel yap1lanyla eski bir cebir ve 
icabm i~inde yuzer giderler.)) §uphesiz bu sozler, hem tecrubeye ve hem 
akla taban tabana z1t hirer cehl-i murekkeptir. Hi~ olmazsa tamamen 
mu§ahedemiz altma girebilen tek tek e§ya.mn, dun yok iken ufac1ktan 
hudusa gelip, tedricen buyudugunu ve bilakis yine tedricen kaybolup 
gittigini her gun deneylerimizle goruyoruz. Mu§ahademizin ihatasma 
giremiyenlerin de boyle oldugunu istidlalimizle, akhm1zla biliyoruz. §u
rada bir adac1k f1rhyor, suziilmu§ topraklar ta§la§tyor, ta§lar eriyor, rna
denier filiz veriyor, kayalarm topraklarm arasmda tohumcuklar ve o 
tohumcuklardan ~e§itli otlar, aga~lar, turlu turlu hayvanlar turuyor, 
uruyor, sumuk gibi bir nutfenin i~inde yuzlerce (binlerce, milyonlarca) 
insan tohumu fl§ktnyor, tasfiye ve telkin ile bundan an be an p1htl, et 
devreleriyle doku, dokudan canh kemikli cenin, ceninden aglayarak ve 
giilerek dogan bebek, ~ocuk, kademe kademe yuvarlanan, yuruyen, ke
keliyen yavrucuk, sonra ko§up oynayan afacan ~ocuk, sonra di§lerini 
degi§tirip §ahlanmaga ba§layan delikanh mumeyyiz, sonra ~i~egini a91p 
meyvesini vermiye ozenen akil balig, sonra §ahin gibi dunya.lan tut.an 
~ah§kan bir delikanh, sonra arslan gibi kemaline ermi§ olgun bir adam, · 
sonra cismaniyeti ruhaniyetinde erimege ve re'yi, ihtiyan suziilmege 
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ba§layan bir ihtiyar, nihayet hay1r veya §er bir ruh-1 mahz olup w;ma
ga veya go~mege haz1rlanan bir pir-i fani, has1h mekan ve zaman ic;in
de nefesden nefese say1s1z §Uur hamuleleriyle yiiriiyen ve her an suret
ten surete degi§erek varacag1 yere varan ve biitiin bu degi§irnler sirasm
da hie; degi§rnerni§ gibi «ben, ben» deyip giden insanlar ak1p ak1p gidi
yorlar. 0 halde ki hie; bir zaman bugiinkii alem, diinkii alemin her nok
tadan aym o1muyor ve biitiin bunlarm otesinden biitiin bu cereyanlan 
ac;1ga <;Ikanp rabterek bize daima birlik §Uurunu veren Kadir ve Kayyum 
bir hakikat her dem, her lahza viicudunu ilan ediyor ki biz o lahzaya o 
ana hal diyoruz ve bu hal ic;inde mazi ve istikbali ya§ayarak o hakikate 
ula§Iyoruz. Hakikat daima hakikat, alem ise her an degi§ken ve bagh 
olarak muntazamen miitehavvi, bu irtibat ve intizam ile ak1l ve fikri
miz o hakikatm yans1malarma kalp ve §UUrumuzda o hal ic;inde bizzat 
tecelliyatma §ahid oluyor. 

Binaenaleyh mii§ahedenin, tecriibenin, aklm bi'l-ittifak vaki olan 
bu ifade ve 1srarlan kar§I~mda alemde hudus, terbiye, tekamiil mef
humlanm inkar etmek korliikten cehl-i miirekkepten ve psikolojik buh
randan dogan bir sap1kllktu. Alemde halk, terbiye, se~ilme ve tekamiil 
gec;erli bir kanun ve Hakk Teala'nm da mutlak kemali ve bunun tam 
illeti oldugu her tiirlii §iipheden azadedir. Bunun ic;in son olarak ilim 
ve felsefe, alemde, bir ba§ka deyimle tabiatta, tekamiil kanununun ce
reyanma kat'iyetle hiikmiinii vermi§tir. ( ... ) 

Fakat burada hakikat§inas ilim ve hikmet ehli ile onlarm sozleri
ni c;alarak veya anlam1yarak su-i isti'mal eden birc;ok eksik bilgilere 
tesadiif ederiz ki bunlar; bu tekamiilii Hak Teala'nm bir eser-i terbiye
si telakki etmeyip, miiessirsiz, illetsiz olarak tabiatta bizzat cari ve ce
bir ve icab ile hakim, mutlak bir kanun zannediyorlar. Hiilasa terbiye 
ve rububiyeti degil tabii se<;me ve tekamiilii, tabiatm fevkindeki ayni 

. hakikatin kendisi gibi samyorlar. Ve bu suretle insam sadece alemin 
bOliimlerinin en miikemmeli degil, bilumum varllgm en miikemmeli 
farz ediyorlar.» (Elmall'll, Hak Dini Ku:(an Dili, I, 64- 67) . 

---oOo---

Alemler: 

( .:_~W I Alemler kelimesi; alem'in c;oguludur. Alem, Allah Azze 

ve Celle'nin dr§mdaki tum varhklard1r. Alem cemi'dir tekili yoktur. Ava
lim §eklindeki cem'i ise goklerde, karalarda ve denizlerdeki c;e§itli ya
ratlklar s1mfl ic;in kullamhr. Bunlardan her birinin grub veya nesline 
alem ad1 verilir. 

Tefsir , C. II. F. H 
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Bi§r ibn imare ... ibn Abbas'tan nakleder ki: {<Hamd alemlerin 
Rabbi alan Allah'a mahsU.stur.» ayetinin manasi; hamd a Allah'a mah
sustur ki; goklerde yerde ve anlann ikisinde ve ikisinin arasmda bildi
gimiz ve bilmedigimiz tum yaratlklar O'nundur» demektir. Said .ibn Cu
beyr'in ve iktime'nin ibn Abbas'tan rivayetinde ise «Hamd alemlerin 
Rabbi alan Allah'a mahsustur» ayetinin manasi; cinlerin ve insanlarm 
Rabbi demektir. Said ibn Cubeyr, Mucahid, ibn Cureyc de bu §ekilde 
demi§lerdir. Hz. Ali'den de bu §ekilde tefsir rivayet edilir. Bunu ibn Ebu 
Hatim zayif bir isnad ile nakleder. 

Katade der ki; «alemlerin Rabbi» demek, alemin bir srmfmm Rar.r 
bi demektir. 

Ebu Ca'fer el-Razi, Rebi' ibn Enes'ten o da Ebu'l-Aliye'den riva
yet eder ki; a, «alemlerin Rabbi» kavli celili hakkmda §Oyle demi§tir: 
insanlar bir alemdir, cinler bir alemdir. Bunun di§mda kalanlar anse
kiz bin alem veya ondort bin alemdir -ki o bu rakamda §Uphe etmi§tir
Melekler dunyamn uzerindedir ve dunyanm dart zaviyesi vardu. Her 
zaviyesinde ii~bin be§yuz alem vardir ki Ailah anlan kendisine ibadet 
i~in yaratmi§tir. ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim de bunu rivayet ederler. 
Bu garib bir sozdur ve bOyle s6zlerin saglam bir delile dayanmasi icab 
eder. 

ibn Ebu Hatim der ki": Babam ... Tubey" el-Himyeri'den nakletti ki. 
Allah Teala'mn <<alemlerin Rabbi» kavli celilindeki «alemlerden» mu
rad, bin timmettir. Bundan altlyuzu denizde, dorty\izu karada ya§ar. 
Benzeri bir ifade Said ibn Museyyeb'den nakledilir. Buna benzer bir di
ger ifade de merfu' alarak rivayet edilmi§tir. Nitekim Hafiz ibn Ebu 
Ya'la, Ahmed ibn Ali ibn el-Musenna, MO.Sned'inde der ki: Bize Mu
hammed ibn el Musenna ... Cabir ibn Abdullah'tan nakleder ki, a ~oy
le demi§. Hz. Omer'in hilafeti ylllarmdan bir yll, ~ekirge azald1, bunun 
sebebini ara§tlrdi, hi~bir haber bildirilemedi. Bunun uzerine (Orner) 
uztildu. Bir atliyi Yemen'e digerini ~am'a, oburunu de Irak'a yalladi, ~e
kirgenin gorUlup gorUlmedigini ara§tlrmalanm istedi. -Cabir der ki
Yemen yontine giden ath Omer'e geldi, bir avu~ ~ekirge getirdi ve huzu
~·una doktu. o bunu gorunce tekbir getirdi ve sanra §Oyle dedi : <<Ra
stllullah (s.a.) 'dan duydum ki §Oyle diyordu : <<Allah bin ummet yarat
ffii§tlr. Altlyuzu denizde, dortyuzu karadadir. Bu ummetlerden ilk he
lak alam ~ekirge ummetidir. 0 helak alunca ipi k1nlm1§ dizi gibi ·diger
leri de ardarda gelir.» Bu hadis ravileri arasmda yer alan Muhammed 
ibn isa -ki ana Hilali lakab1 verilir- zaytf bir ravidir. 
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----- iZAHI -----

ibn Kesir'in M1s1r bask1smda aynca §U bilgiler bulunmaktadlr: 
Begavi; Said ibn el-Museyyeb'ten nakleder ki o §Oyle demi§tir: uAl

lah Teala'mn bin alemi vard1r, altlyuzu denizde, dortyuzu karadad1r.>> 
Vehb ibn Munebbih der ki; Allah Teala'mn onsekiz bin alemi var

dir, dunya bunlardan bir alemdir. 
Mukatil der ki: Alemler seksen bindir. 
Ka'b el-Ahbar der ki; alemlerin say1sm1 Allah Azze ve Celle'den 

ba§ka kimse bilemez. Butun l?unlan Begavi nakleder. 
imam Kurtubi, Ebu Said el-Hudri'den nakleder ki o §oyle demi~t.ir. 

Allah Teala'mn k1rkbin alemi vard1r, dogusundan batlsma kadar dunya 
bu alemden biridir. 

Zeccac der ki; Alem Allah Teala'nm dunya ve ahirette yaratt1g1 
butun §eylerdir. Kurtubi bunun dogru oldugunu ve al~min her iki ev
rene §amil oldugunu belirtir. Alem kelimesi alamet masdarmdan ture
tilmi§tir. Ben derim ki; bu masdardan turetilmesinin sebebi, yaratlciSl
na, yap1c1sma ve onun birligine deHUet eden bir i§aret olmasmdar do
layidlr. (ibn Kesir) 

Alemlerin mahiyyeti ve say1s1 konusunda ortac;aglarda pek c;ok 
spekiilasyon yap1lm1§tlr. Daha c;ok Aristotelesi felsefe ile ptolemius 
(Batlamyus) 'c;u kozmoloji'nin uzerine dayanan bu fikirler musluman 
muelliflerce tekrarlanml§, hatta tefsir kitaplarma kadar girdirilmi§tir. 
Gunumuze kadar felekler nazariyesi, onsekizbin alem telakkisi islaiT)i 
eserlerde tekerrur etmi§tir. Bu konuda Fahreddin Razi §Oyle diyor : 

iyi bil ki; Allah Teala «Hamd Allah'a mahsustur» buyurmaktad1r. 
Ve sanki bir ki§i, «Hamd Allah'a mahsustur» deyince bu ifadesi iki esa
sa dayanmaktad1r.- Birisi bir tanrmm varllg1, ikincisi de bu tanrmm 
hamde mustehak oldugunun delili nedir? Bu iki soru sozkonusu o\dugu 
ic;in §Uphesiz Allah Teala her iki soruya cevap yerine gec;ecek bir ita
de ile birinci soruya «Alemlerin Rabbin diye cevap vermi§, ikinci soruya 
da «Rahman ve Rahim'dir, din gununun sahibidir» kavliyle cevap ver
mektedir. Birinci cevabm takriri konusunda baz1 mes'eleler bulun
maktadlr. 

Birinci mes'ele : Bizim bir §eyin varllgm1 bilmemiz ya zaruri veya 
nazari olur. Tanrmm varllgm1 bilmenin zaruri oldugu soylenemez c;un
ku biz zaruri olarak Tanrmm varllgm1 zaruri §ekilde bilemiyecegimizi 
biliyoruz. Geriye nazari olarak bilmek kahyor. Nazari bilgi ise, ancak 
delil ile elde edilebilir. Tanrmm varllgma delil olarak gokler, yeryuzu 
daglar, denizler, madenler, bitkiler ve hayvanlar gibi duyulur alemin 
idare edici bir mucide, terbiye edici bir murebbiye ve devamhhgm1 sag
layicl bir zata ihtiyac1 vard1r. i§te sanki «alemlerin Rabb1n denilmekle 
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kudretli, hikmetli bir ilahm varhgma delalet eden delile i§aret edilmi§ 
olmaktad1r. Aynca burada baz1 latifeler de vard1r. 

Birinci latife; alemler ifadesinin Allah'tan ba§ka her §eye i§aret 
etmesidir. Dolayisiyla «Alemlerin Rabbi» sozu Allah'tan ba§ka he;r•§eyi 
gostermektedir. Allah'm di§mda olan her §ey, varhk ve var edilmek 
ic;in ona muhtac;tlr, bekas1 ve baki kllmmas1 ic;in ona muhtac;tlr. Boylece 
her atomun, (ciiz'i layetecezza) ve her ferdin ve her bir a'razm hikmeti, 
kudretli ve kadim bir ilahm varhgma kesin bir delil ve apac;1k bir bur
han olduguna i§aret edilmektedir. Nitekim Allah Teala «Her §ey O'nu 
hamd ile tesbih eder, ancak siz onlann tesbihini anlamazsmiZ>) buyuru
yor. 

ikinci latife §Udur: Allah Teala «Hamd, alemlerin yaratanma mah
sustur» buyurmuyor da, «Alemlerin Rabbine mahsustur» buyuruyor. 
Bunun sebebi §Udur; insanlar; sonradan meydana getirilen §eylerin, 
meydana getirilmeleri halinde bir ihdas edici veya icad ediciye muhtac; 
oldugu konusunda mutab1ktirlar. Ancak var olduktan sonra, devam1 
ic;in b:.r devam ettiriciye muhtac; olup olmad1klan konusunda ihtilath
dlrlar. Bir grup der ki; bir §ey var olmaya devam ederken sebebe ge
rek duymaz. Terbiye eden ise bir §eyin var olmasm1 devam ettiren ve 
var olu§unun devam1 halinde de onu iyile§tiren demektir. Oyle ise 
ccAlemlerin Rabbi» kavli ile butiin var olanlarm var olm~larmm devam1 
halinde O'na muhtac; olduklarma dikkat c;ekilmektedir. Alemlerin yak
tan var edici bir var ediciye ihtiyac1 konusunda ittifak edilmi§tir. An
cak ihtilaf; var edildikten sonra devam1 halinde bir bak1c1ya ve de
vam ettiriciye ihtiyac1 bulunup bulunmad1g1 konusundad1r. Burada 
((Allah Teala alemlerin Rabbidir» demekle Allah'm dl§mda kalan her §e
yin; ne var edilmeleri halinde, ne de varhklarmm devam1 halinde Al
lah'tan miistagni olamiyacaklarma dikkat c;ekilmektedir. ( ... ) 

ikinci mes'ele : Bu ifade nas1l bir tanrmm varllgma delalet edi
yorsa, aym §ekilde o tanrmm zatl bak1mmdan mekandan, hayyizden ve 
cihetlerden yuce ve miinezzeh olduguna delalet etmektedir. Qiinku biz, 
alemler lafzmm Allah'tan ba§ka her var olam ic;ine ald1gm1 ac;Iklami§
tlk. ccAllah'tan ba§ka» tabiri ic;erisine zaman ve mekan da girer. Qiinkii 
mekan bo§luktan ibarettir. Hayyiz, siirekli bo§luktur. Zaman ise onun 
vas1tas1yla oncelik ve sonrahgm elde edildigi siireden ibarettir. Allah 
Teala'nm ccAlemlerin Rabbi» kavli O'nun zaman ve mekanmm Rabbi ol
dugunu, yaratlciSI ve icad edicisi oldugunu gostermektedir. Kald1 ki ya
ratlcmm varhgmm, mutlaka yaratllanm varhgmdan once olmas1 ge
rektigi malUmdur. Mes'ele boyle olunca, Allah'm zatl; bo§lugun, feza
mn ve Hayyizin var olmasmdan once de mevcud idi, cihetten ve yerden 
miinezzehti. Eger O'nun zat1 fezanm var edilmesinden sonra onun bo
liimlerinden bir boliim ic;erisinde var edilmi§ olsaydl zatmm hakikatl de-
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gi§irdi ki, bu muha.ldir. Oyleyse alemlerin Rabb1 sozu O'nun zatmm me
kandan ve cihetten de bu bak1mdan munezzeh olduguna delalet eder. 

U~uncu mes'ele : Alemlerin Rabb1 tabiri; Allah'm zatmm, - hlris
tiyanlarm ve Htiluliye mezhebinden olanlarm soyledikleri gibi- bir 
mahalle htilul etmekten de munezzeh olduguna delalet eder. Qunku 
Allah, alemlerin Rabbi oldugundan, kendisinden ba§ka her §eyin yara
tamdlr. Yarat1c1; elbette ki yaratllandan once var olacaktlr. Oyleyse 
Allah'm zatl her mahalden once vard1r ve O'nun zatl her mahalden 
mustagnidir. Mahallin varhgmm imkans1z olu§u, Allah'm bir mahalle 
muhta~ olmasm da imkans1zhgmm delilidir. 

Dorduncu mes'ele : Bu ayet, alemlerin Rabbmm bizzat zorlanm1~ 
olmad1gm1 gosterir. Aksine onun muhtar (iradesiyle i§ goren) fail oldu
gunun delilidir. Bizzat zorlanmam1§ oldugunun delili §Udur : Bizzat bir 
i§e zorlanan; fiillerinden dolay1 ovguyu, ta'zimi ve hamdi hak etmez. 
Gormez misin ki insan; ate§in ISIS! veya karm soguklugu ile ISmlr veya 
sogursa, ne ate§e, ne de kara hamd edip te§ekkur eder. Qtinku ate~in 
1s1tmadaki tesiri, karm sogutmadaki tesiri kudret ve iradeleriyle de
gil, tabii ve zorunludur. Allah'm hamd ve senaya mustehak olduguna 
hiikmedildigine gore O'nun iradesiyle i§ gordugu de sabit olur. Biz O'nun 
fail ve iradesiyle i§ gordugunii biliyoruz, ~iinkii 0 bu konuda zorlanml§ 
olsa idi, zorlanan muessirin devam1 ile eser ve neticeler de devam eder 
ve onda degi§menin vuku bulmas1 imkans1zla§Ird1. Biz degi§ikliklerin 
meydana geldigini gordugumiize gore, ona tesir eden guciin bizzat zor
lanmi§ oldugunu degil, idare ve ihtiyar ile kudret sahibi oldugunu anll
yoruz. Mes'ele boyle oldugundan Allah'm hamde mustehak oldugu ke
sinlikle ortaya <;1km1§ oluyor. 

Be§inci mes' le : Allah Teala kainatl kullarm menfaatlarma uygun 
ve mutab1k olarak yarattlg1 ic;in, siifli ve ulvi alemde dikkat, itina ve 
saglamllgm apac;1k belirmesi gerekir. Muhkem, saglam ve itinah yapil
ffil§ bir i§i yapan ki§inin, bilgin olmas1 gerektigi de kendiliginden orta
ya ~1kar. Anlattiklanmizdan ortaya ~1k1yor ki: ~<Hamd Allah'a mahsus
tun> ayeti Allah'm varhgma ve yerden, hayyizden miinezzeh olduguna, 
bir mahalle yerle§mekten uzak olduguna, kudretinin, ilminin ve hikme
tinin sonsuzluguna delalet etmektedir. (Fahreddin el-Razi, Mefatih el
Gayb, I , 179 - 182) : 

Re§id R1za da diyor ki : 
Alem; yaratiCmin kendisiyle bilindigi §eyin ad1d1r ve o yaratwi

nm di§mda cevher ve a'razlann hepsidir. Alem; miimkun oldugu ve 
kendiliginden vacib bir muessire muhtac; oldugu ic;in O'nun varhgma 
delalet eder. (Alemler denilerek) cemi' sigasmm kullamlmasi muhte
lif cinslerin kapsam ic;erisine almmas1 ic;indir. Bu cinsler arasmda ak1l 
sahipleri galih oldugundan, diger vas1flan gibi ye ve nun ile cemi' ol-
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mu§tur. Denilir ki (iUem); melekler, cinler ve insanlardan bilgi sahip
leri i~in konulmu§ add1r. Digerle~ini i~ermesi onlara bagh olmas1 tari
kiyledir. Yine denildi ki; burada (alemler lafz1 ile) insanlar kasdolun
mu§tur. <;unku insanlardan her birisi bir alemdir. 0 buyuk evrendeki 
cevher ve a'razlarla, alemde Tanrmm yaratt1g1 §eyler sayesinde yarati
ciyi belirten cevher ve a'razlarla buyuk evrenin bir benzeridir. Bunun 
i~in ikisi arasmda musavat gosteriletek Allah Teala: «Ve kendi nefis
lerinize bakmaz m1s1mz?)) buyurmU§tur. 

Bazllan ise alemleri; meleklerden, insanlardan ve cinlerden ilim 
sahiplerine t.ahsis etmi§lerdir. ( ... ) Allah'm zatlm dii§iiniip Slfatlanm te
fekkiir edenler i~in, yuce zatm azameti zahir ve ayetleri besbelli olur: 
<1Yeryuzunde de yakinen inananlar i~in deliller vard1r. Kendi nefisleri
nizde de gormez misiniz?)) Hatta kendi nefsini bilen, Rabbm1 bilmi§ olur. 
Burada uyg\.m dii§en mana aleme §amil olmas1d1r. Alemler rakamlarla 
say1lam1yacak kadar ~oktur ... Yeryuzunde bulunan zerrelerden her bir 
zerre terbiyecisinin s1mrlan i~indedir, onun tarafmdan yoneltilir, onun 
ihata ettigi her §ey imkan sahas1 i~inde ve varhk alamnda bulunan ul
vi ve sufli, mucerred ve maddi, ruhani ve cismani butun varhklar var
dlr. ( ... ) (Tefsir el-Menar, I, 79). 

Tefsirinde pozitif ilimlere geni§ yer veren Tantavi Cevheri ise konu
yu kendi zamanmdaki astronomi a~1smdan degerlendiriyor : 

Alem; ulvi ve sufli olmak uzere ikiye aynhr. Allah, her ikisinin de 
Rabbidir. insanlar; yeryuzunde halk arasmda adaletle davranmak ilim 
ve bilgi kaynaklanm ara§tirmak konusunda Allah'm halifeleridir. Na
sil . atalanm1z insanlar arasmda adaletle hukum verme konusunda e§
siz ba§anlar gostermi§lerse, biz de aym §ekilde hukum verelim. Dinimi
zin bize emrettigi tarzda butun alemlerin bilgisini ogrenelim. Aksi tak
dirde «De ki bak1mz, goklE'rde ve yerde ne vard1r?)) ayet-i kerimesiyle 
«Emrolundugun gibi dosdogru istikamette yuru)) ayeti arasmda ne fark 
kahr? HeT ikisi de emirdir. Emir, vucub ifade eder. Bi.z §er'i hukumleri 
okuyup onunla hukmettigimiz gibi kainattaki harikalan da okuyup 
onunla amel edelim, tanmda ticarette ve sanayide geli§elim. 

Ben, yeryuzunun dogusunda ve batlsmda ya§ayan tum musluman
lara sesleniyorum. Sozume kulak versinler. Bunlan yapmaymca Allahu 
Teala'nm «Dinini butun dinlere ustun k1lmak i~in)) ayeti nas1l gen;ek
le§ir? Bu meziyet olmadan islamiyet tum dinlere nasll ustun gelir? Din
ler, kainat ilimlerine hi~ temas etmezlerken islam; bu ilimlere davet 
ediyor ve bunlan emrediyor. Bu ozelligi bak1mmdan dinlerden hi<; biri
Ri islam'a benzemiyor. Bilginler ve hukumdarlar islam ummetinin bii
tun ilimleri bilmesi gerektigini belirtmelidirler. Miislumanlar, bu soy~ 
lediklerimden uzakla§Irlarsa ben onlann ba§ma Ad ve Semud kavmi
nin ba§ma gelmi§ alan felaketlerin gelmesinden kendilerini uyarmm. 
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Koyliileri, ya§hlan ve ~ocuklan oldiiriip mahveden u~aklarm felaket
leri goriilmii§tiir. Miisliimanlardan bu ilimlere kar§1 tembel davranan
lar, sadece kendi kendilerini kmasmlar. Qiinkii «Dagrusu bir kavim ken
dini degi§tirmedik~e Allah anlan degi§tirmez. Allah bir kavim i~in de 
kotiiliik murad ederse, anu geri ~evirecek hi~ kimse yaktur.)) Dikkat 
edin! ~ii, Siinni, Hanbeli, Hanefi, ~afii ve Zeydi, tiim mezhep mensub
larmm ihtilaflan temiz §eriat mes'elelerinde idi. Kur'an-1 Kerim'in 
gosterdigi abjektif kanulara gelince bu hususta aralarmda bir ihtilat 
yaktur. Qiinkii bunlar apa~1k g-oriiliiyardu. Miisliimanlan buna Allah 
te§vik etmi§ti. Daguda ve batlda bulunan miisliimanlar frenklerin ba
§ardlklan bu ilimlerin hepsini akusunlar. Bu ilimler enfiisi ve afaki 
ilimlerdir. 0 zaman goreceklerdir ki; miisl'iimanlarm §er'i kanularda 
aralarmdaki ihtilaf, miittefik alduklarma nisbetle ~ak azd1r. Ben tiim 
miisliimanlan buna ~agmyarum. Dagru yala hidayet _eden ise Allah'br. 
Ge~mi§ bilginlerimiz bu hususu kitaplannda a~Iklami§lardir. Ama miis
liimanlar gaflet i~erisinde ger~ekleri unutmu§lardlr. i~lerinden bir bil
gin ~1ksm ve kendilerine ~i~ekteki giizelligi, aydaki parlakhg1, bitkide
ki harikaYI, tlptaki gariblikleri ve . madendeki fevkaladelikleri gaster
sin, anlatsm ve bunu devamh yapsm. Siinni, §ii, zeydi ve diger islam 
f1rkalanna mensub bilginler her §eyden once mahlukata dair bilgilerin 
ulvi ve siifli alemlere ait ma'lumatm insan i~in g1da aldugunu, f1khi 
hiikiimlerden ibaret alan §er'i ilimlerin de -ki omiirlerini bu ugurda 
harcam1§lard1r- deva aldugunu goriirler. G1da almadan insan nasll 
ya§ayabilir, anlarlar. insana yalmz ba§ma deva verilirse insan mahva
lur. G1day1 her zaman arar, devaYl ise ancak sakat alup s1hhatini yitir
digi zaman arar. 

Ey Miisliimanlar, g1da ilimler-ini ogrenirt. Kur'an, her ikisini de 
te§vik ediyar. Kur'an, g1da ilimlerine deva ilimlerinden daha ~ok ehem
miyet veriyar. Ama ne aluyar ki, sizlerin Allah'th buyrugundan ka~m

makta aldugunuzu goriiyarum. Allah'm daha sonra emrettigi §eylere, 
siz daha once dalrm§ duruyarsunuz. Nitekim Allah Teala bu ayet-i 
kerime'de, alemleri terbiye etmesini ve yaratlklarma rahmetini ib~det
ten once beyan ediyar, dasdagru yal alan S1rat-1 Miistakim'i hidayetten 
once belirtiyar. Ve sanki bu ayet, sizi Allah'm rahmetlerini etiid etme
ye te§vik ediyar. Size kainattaki sozlerini bilmeyi, Rahmani ayetlerini 
ogrenmeyi, hikmet dalu harikalanm bellemeyi, fltratm e§sizliklerini iz
lemeyi, kainattaki giizellikleri gormeyi, yapt1g1 §eylerdeki zevkleri tat
mayi emrediyar~ Allah'a yemin ederim ki baz1 din bilginlerinin, yaratik
lardaki harikalan gormekten ka~mmalan beni ~ak iiziiyar. Ben ister
dim ki; gen~ler, Avrupa'mn tabiat ilimledne dalsmlar, yaratlklardaki 
harikay1 ~abucak kavraYJ.versinler. Ne var ki onlarm ge~ici gorevlere 
kO§tUklanm, idari i§lerde ~ah§tlklanm goriiyorum da din alimlerinden 
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birisinin de kainat ilimlerine daldlgm1 goremiyorumo Ulkemizde din 
alimleri ile kainat ilimlerini ara§bran genc;lerin birbirine benzedigini go
riiyorumo Birinciler f1khi hiikiimlerle yetiniyorlar, ikinciler de resmi 
vazifelerle yetiniyorlaro «Ve her grup kendi yamndakiyle sevinmekte
diro» Bu iki gruptan az bir kitle bu soyledigim hususta biiyiik bir mer
hale kat etmi§tir, ama bunlar c;ok azd1ro ccKullanmdan §iikredenler c;;ok 
azd1rlaro» 

Miisliimanlar zikrettigimiz hususu iyice dii§iiniir ve ona gore dav
ramrlarsa hamdleri gerc;ek manada hamd oluro (Tantavi Cevheri, Tef· 
sir el-Cevahir I, 7- 8)o (oo o) ccEy islam iimmeti nas1l oluyor da biz nama
Zirnizda Allah'm alemlerin Rabbi oldugunu okuyor ve biiyiik kiic;iik her 
i§te Allah'm bu Rabb olu§unu ve terbiye edi§ini bilmiyoruz? 0 0 0 Allah'm 
inayeti bir bugday tanesinde nas1l apac;1k ortaya <;;1k1yor? Nice habbe
ler var ki insan onlarda ilahi inayeti goriiyoro Dikkat edin, insanla hay
van arasmdaki !ark bu ilimler ilediro Eger insanhk ekniek yemekten, su 
ic;mekten, elbise giymekten ve siislenmekten ibaret olsayd1 biz ccHamd, 
alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur» demezdik de bizi doyuran, 
i~iren giydiren veya bize mal ve c;ocuk veren Allah'a mahst1stur derdiko 
Hatta Allah'm alemlerin terbiye edicisi oldugunun soylenmesiyle, san
ki bizden her birimizin de dii§iinen bilginler olmas1 istenmi§ gibidiro Yok
sa hayvanlar gibi yememiz, bocekler gibi olmemiz istenmi§ degildiro Ke
za eger buradaki maksad, Allah'm sevap verdigi ve iyiliklerle kotiiliik
leri cezaland1ran kuc!ret sahibi oldugu beiirtilmi§ olsayd1, biz de iyilik
lerin ve kotiiliiklerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun derdiko Ha:lbuki Al
lah, rahmeti geni§, lutfu bol olandiro Lutuf ve ihsanlan e§sizdiro Allah'
Im, ben c;abam1 islam iimmetini uyarmaya verdim ve gorevimi yerine 
<;etirdimo Senden dilegim bu tefsiri tamamlamakta bana yard1m etmen
diro» (Tantavi Cevheri, Tefsir el-Cevahir, I, 9) 0 

ccAllah'm manbk ilmi yoluyla biitiin bilgileri kavrama konusunda 
biiyiik ak1l sahiplerini terbiye edi§inin ornegi : Biz deriz ki be§ duyu
dan her birisi kendisine yans1yan konularda hiikiim verme imkanma sa
hip degildiro Hiikiim veren ak1ld1ro Sozgelimi insan, giin ortasmda bir 
serab gorse bu gorii§te yamlan oolge sadece hiikiim <;;lkaran miifel~ki
rediro Goz onu su sanrni§tlr, ancak miifekkire giiciiniin, ara§tmp du
yu, dokunma ve diger giic;lerle mukayese yapbktan sonra bir hiikiim 
<;;Ikarmas1 gerekiro Tatma duyusu veya dokunma duyusuyla onu tadlp, 
elleyip su tad1 verdigini anlaymca onun su olduguna hiikiim veriro Ak
si takdirde hiikiim veremezo Aym §ekilde insan gi:irme giiciiyle elma 
rengine boyanml§ k8.furdan yap1lm1§ bir elmaya baksmo Bu bilgi mii-

. fekkireye aktanld1gmda miifekkire onun tad1, kokusu hakkmda elbet
teki hiikiim veremezo Hiikiim vermesi ic;in tatma koklama ve dokunma 
duyusuyla onu yoklar ve boylece o elma hakkmda elmad1r veya degil-
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dir diye hiikiim verebilir. i§te bu Allah'm ak1l sahiplerini terbiye etme-
sinin bir numunesidir. ( ... ) _ 

Dikkat edin, hamd eden ki§i, hamd edilenin s1fatlanm daha iyi bi
lirse, hamdinde daha dogru bir yol takib eder. Hamd edilenin sifatlan
m daha az bildigi takdirde hamdinde daha ~ok yanh§ yapar. Bunun 
i~in goruyoruz ki, insanlar bir oliiyu anmak istedikleri veya bir diriyi 
ovmek istedikleri zaman kitaplarda onun i~in yaz1lan ovgii ifadelerini 
toplarlar ve zikrederler. Kotiilemek istedikleri zaman da o ki§inin fena 
davram§lanm incelerler. i§te burada da durum aymd1r. Mtislumanlar 
Allah'm tabiattaki nizamm1 anlaymcaya kadar Allah'a ger~ek mana
da hamdetmesini bilemezler. Tabiat Allah'm ilimlerinin, eserlerinin, 
harika san'atlannm me§heridir. Ebedi zaman sicilinin kaydedildigi ta
rih kitab1d1r. Mtisliimanlar Allah'a ger~ek manada hamdetmek ister 
iseler bilginleri tabiat nizamm1 incelesinler, dii§tinsunler, kainattaki 
incelikleri gorsiinler ve bu hususta okumad1k bir ilim, ogrenmedik bir 
fen b1rakmasmlar. i§te o zaman nas1l milletler kahramanlanm over
ken, onlarm faydaland1klan eserlerini zikrederlerse, mtisliimanlar da 
ge.r~ek §ekliyle o zaman hamd ederler Allah'a. Ve i§te o zaman «hamd 
Allah'a mahsusturn dediklerinde bu ifadeleri ger~ek olur ve ger~ege 
uyar, bir soz olmaktan ibaret kalmaz. Diyebilirsiniz ki, ben §imdi anla
dlm ki Allah'a ger~ek manada hamdedebilmek i~in be§eri takatim Ol<;ti
sunde Allah'm nimetlerini bilmem gerekiyormu§. ( . . . ) Oyleyse b.u nimet~ 
leri toplayan §ey nedir? Derim ki, btitiin ilimler, Allah'a hamdin bir 
toplam1d1r. Sana bunlan bu tefsirde a~Iklayacag1m. Kur'amn i§aret et
tigi ger~eklerin hepsi hamdi gerektiren alemlerin Rabbinin eseridir. 
. Alemlerin Rabbi. ( . .. ) iyi bil ki alemin, alem'in cem'i olup Allah'tan 
ba§ka her §eydir. Alem iki klSlffidlr; biri ulvi alem, digeri siifli alem. Ulvi 
alem ylld1zlar, gune§, ay, gezegenler ve bunlann uyduland1r. Bilindi
gi gibi cevza burcundaki giine§lerden birisi bi4iffi giine§imizin 25 mil
yon katld1r. Onun bizim l§Igimiza nisbetle l§Igl bi~lic1mm I§1g1 -gi
bidir. Biliyorsunuz ki giine§ yeryuzunden 1 milyon 300 bin kere daha 
biiyiiktiir. Ondaki parlakhk ve gtizellik ak1llan ~elecek §ekildedir. Gu
ne§ yeryuzune gonderdigi l§Ikla yollan aydmlatlr, gozleri a~ar, canh 
resimler onun sayesinde hava uzerinde ~izilen bi~imde gorunur. Giine§ 
1s1 yayar, sular akar, bitki biter, canh ve insan hayat bulur. Yeryuzti 
su ve gune§ sayesinde yemye§il olur. ( .. . ) Giine§ bir ba§ka giine§in etra
fmda doner. i~i~e daireler akh durdurup fikri b1ktmncaya kadar doner 
durur. Bunlan sadece frenklerin ilminden ogreniyoruz. Onlar diyorlar 
ki; obiir giine§ler bizim giine§imizden ~ok daha buyiik. i§te ulvi alem
le ilgili soziimiizun ozeti bunlar. 

Siifli ,alem ise; denizde bulunan canhlar, yerytiziinde bulunan rna
den, bitki, hayvan ve insanlardir. Bugiin bilginler denizler alemi i~in 
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onun gizliliklerini ogrenmek uzere apayn bir ilim kurmu§lardlr; Oku
dugumuza gore onlar millerce derinliklerde ya§ayan, karanhklarda· yu
zen deniz hayvanlanru ke§fetmi§lero Gittigi zaman ~evresini aydmlatan, 
l§lk sa~an canhlan ortaya ~1karm1§lard1ro ( 0 0 0) Bitkiler. alemi de sufli ale
min bir par~as1d1ro Botanik ad1 verilen bir ilim sayesinde onun da ~e§it
leri, degi§iklikleri, §ekilleri, renkleri ve tatlan ogreniliro Hayvanlar ale
mi de sufli alemin bir par~as1d1r, onunla ilgilenen Zooloji adml ta§Iyan 
bir ilim vard1ro Bu sayede hayvanlarm ~e§itleri, turleri, cinsleri, karada 
ya§ayanlan, havada u~anlan, denizde yuzenleri tesbit ediliro . (o oo) i§te 
fllemler l8.fzmm ihtiva ettigi ulvi ve sufli alem bunlardlro Bunlann hep
sini yeti§tiren, egiten, tamamlayan Allah'tlro ~unu musltimanlar iyi 
bilsinler ki; ilimlerin hepsini ogrenip teferruatml bilmedik~e • .insanlarm 
ondan faydaland1klan gibi bu ilimlerden faydalanmad1k~a, doguda ba
tlda musliimanlar hi~ bir §ekilde Allah'a hakk1yla hamd edemezler ve 
hakk1yla §tikredemezlero Ama bu alemleri ve bu alemlerdeki guzelligi 
bilmeden ((elhamdtilillah» dedikleri takdirde bilsinler ki; hamdleri soz
den ibarettir, §tikurleri goruntuden oteye ge~mezo» (Tantavi Cevheri, 
Tefsir el-Cevahir, I, 12- 15) 0 

-oOo---

«Rahman ve Rahim'diro,. 
Bu konuda besmelede yeterince soz edildio 

Din Gunii: 

«Din giiniiniin malikidiro,. 
Kurra'nm bir k1sm1 ( .r-...UI ~ y.. .ill.. ) §eklinde okumu§, bir k1sm1 

da .. ! .. l.ll.. ) §eklinde okumu§turo Ebubekr ibn Ebu Davud bu ko

nuda garib bir §ey nakleder ve §oyle der: Biz Abdurrahlllan el-Az
remi. 0 0 0 ibn ~ihab'dan nakleder ki ona §U haber ula§ml§tlr : ((Resu
lullah (s.a .), Ebubekir, Osman, Muaviye, onun oglu Yezid bu ayet-i ke-

rimeyi t .r-...UI ~ y.. .!llL.. ) §eklinde okumaktaydilaro ibn ~ihab der ki; 

melik §eklini UK indas eden Mervan'd1ro Ben derim ki, (ibn Kesir) Mer-
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van'm yamnda, · okudugunun dogrulugunu gosterecek bir bilgi olmali
dJr ki ibn ~ihab buna muttali olmami§tlr. ~uphesiz ki en dogrusunu 
Allah bilir. 

Muteaddit tariklerle varid olduguna gore ibn Merduyeh Rasulul· 

lah (s.a.) 'm ( .J:!..UI t' y.. ..!ilL. ) §eklinde okudugunu · nakletmi§tir. Bu

radaki malik ( ..!.LL. ) milk kelimesinden almrm§tlr. Nitekim Allah Te

ala §6yle buyurur: 
((~uphe yok ki butun yeryuzune ve uzerinde bulunanlara biz varis 

olacag1z. Ve anlar bize donduriileceklerdir.» (Meryem, 40) . 

<(De ki: <<insanlarm Rabbma S1gm1nm. insanlarm malikine.-» 
(Nas, 1- 2). 

Melik kelimesi ise, miilk kelimesinden ahnrm§tlr. Nitekim Allah 
Teala §Oyle buyurur: 

((0 gun anlar artaya <;Ikarlar. Hi<;bir §eyleri Allah'a gizli kalmaz. 
<(Kimindir bugun miilk? Vahid, Kahhar alan Allah'md1r.» (Gafir, 16) . 

((O'dur, gokleri ve yeri hak ile yaratan. O'nun <<oln dedigi gun he
men alur. O'nun sozu haktlr. Sur'a ufiiriilecegi giinde miilk O'nundur. 
Gorulmeyeni de goruleni de bilir. Ve 0, Hakim'dir. Habirdir.» 

((0 gunde miilk ve tasarruf, Hakk alan Allah Teala'ya mahsustur. 
Kafirler i<;in ise <;ok gu<; bir gundur.>> (Furkan, 26) . 

Miilkun k1yamet gunune tahsisi; diger gunlerden anu nefyetmez. · 
Zira daha once Allah'm alemlerin Rabbi aldugu haberi ge<;mi§ti ve bu, 
dunya ve ahirete §ami! idi. Miilkun k1yamet gunune izafe edilmesinin 
sebebi a gun hit; bir kimsenin bir §ey soyliyememesi ve Allah'm izin 
verdiklerinden ba§kasmm kanu§amamasmdan dalay1d1r. Nitekim Allah 
Teala §6yle buyurur: 

<<0 gun ruh ve melekler saf halinde duracaklard1r. Rahman'm izin 
verdiginden ba§kalan kanu§amazlar. 0 da ancak dagruyu sayler. i§te 
bu, hak gundur. Dileyen Rabbine (goturiilecek) bir yal edinsin.» (Ne
be', 38 - 39). 

<<0 giin hit; bir tarafa sapmadan a davet<;iye uyacaklard1r. Sesler 
Rahman'm heybetinden kisilrm§tlr ve sen f1silt1dan ba§ka bir §ey i§it
mezsin. (Taha, 108) . 

. <<0 gun gelince Allah'm izni almadan kimse kanu§amaz. Onlardan 
kimisi bedbaht, kimisi de bahtiyard1r.» (Hud, 105). 

Dahhak der ki; ibn Abbas <<Din giinunun maliki» ifadesinin a gunde 
Allah'tan ba§ka hit; kimse miilk sahibi degildir, dunyadaki gibi miilk
ler bulunmayacaktlr, demek aldugunu nakleder. Din giinu mahlukatm 
hesab verdigi gundur ki bu k1yamet gunudur. K1yamet gunun'ie amelle
riyle insanlar cezalandmhrlar. Eger amelleri hay1r ise, a gun de hay1r" 
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d1r, eger §er ise o giin de §erdir. Ancak Allah'm o giin affettikleri miis
tesnadlr. ibn Abbas'tan ba§ka, sahabe, tabiin ve selef-i salihin'den ba§-:
ka birc;:oklan da bu §ekilde soylemi§~erdir ki zahir olan da budur. 

ibn Cerir gec;:mi§lerin baz1larmdan naJ,deder ki onlar; din giiniiniin 
maliki ifadesini tefsir ederken klyamet giiniinii ikame etmeye kadirdir 
§eklinde tefsir etmi§lerdir. Zahire bak1lacak olursa bu sozde bir <;eli§ki 
yoktur. Her iki kavil de birbirini kabul ve itiraf eder. Ancak birinci ifa
de bundan daha c;:ok gerc;:ege delalet etmektedir. Nitekim Allah Teala 
\\' b . §Oy1e uyurur ~ 

«0 giinde miilk ve tasarruf, hakk olan Allah Teala'ya mahsustur. 
Kafirler ic;:in ise c;:ok gtic;: bir gtindi.ir.» (Furk~m. 26). 

ikinci soz ise §U ayetteki kavl-i celil'e benzer : «O'nun emri bir §eyi 
murad ettigi zaman, sadece o'na «Ol» demektir. 0 da oluverir.» (Yasin, 
82). 

----- iZAHI -----

ibn Kesir Tefsir'inin MlSlr bask1smda aynca §U ilave goriiliiyor: 

Baz1 kurra !):!..JI ~ y.. .!.Ut.. §eklinde okurken diger bazilan 

.l:!..UI ~ y..· ..!1L ) ~eklinde okurlar. Her iki okuyu§ da sahihtir ve 

kmlet-1 seb'a'da mevcuttur. Lam'm kesresi ve siikunuyla melk ve melik 
~eklinde okundugu gibi uzatllarak malik §eklinde de okunur. NB.fi, kaf'
m kesresini i§ba ederek okumu§tur. K1raetlerin her ikisini de mana ba
kimmdan tercih edenler bulunmu§tur ve her iki §ekil de sahihtir. Za
mah§eri Meliki §eklinde okumayi Haremeyn-i ~erifeyn'in k1raeti olmas1 
nedeniyle tercih et.mi§tir. 

Ebu Hanife'den nakledildigine gore, 0 da melk §eklinde okumu§tur. 
Fail ve mef'Ul §ekli mevcud ise bu cidden garib ve §8.zd1r. 

Din giinii konusunda Re§id R1za diyor ki : 
«Bir ki§i sorabilir ki : Biitiin giinler ceza giinii degil midir ve in

sanlarm bu hayatta kar§Ila§tlklan ac1 ve sikmtllar, haklarm yerine ge
tirilmesinde ve gorevlerin ifasmdaki a§mhklann sonucu degil midir? 
Cevap olarak denilir ki: Biz hayatta bazan yaptlklanmizm cezasm1 go
riiriiz, bazan da gormeyiz. Bazan ceza topluma nisbet ile tam olarak or
taya c;:1kar, ancak fertlerin hayatma nisbetle tam olarak ortaya c;:1kmaz. 
~iiphesiz ki bir millet Allah'm dosdogru yolundan sapacak olur ve Al
lah'm yaratlklan ic;:in koydugu ilahi kanunlara uymayacak olursa mu
hakkak o millet hak ettigi cezaya c;:arptmllr. Bu ceza fakirlik, zillet, 
giic;: ve kudretin, §eref ve haysiyetin yitirilmesi §eklinde olabilir. Fertle
re gelince biz omiirlerini §ehvet ve lezzetlere bogularak gec;:iren pek <;ok 
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azgm zalimleri goriiliiz. Evet anlarm da. vicdanlan .zaman zaman ken
dilerini uyanr. Baz1 musibetlerden emin alamazlar, mallanna ve miilk
lerine eksiklikler isabet eder, viicudlan cezalara dii<;ar alur, akli denge
lerini kaybedebilirler. Ancak biitiin bunlar anlarm baz1 <;irkin amelleri
ni kaq1layacak derecede aimaz. Ozellikle hiikiimdarlar ve yoneticilerin 
kotiiliiklerinin, fena davram§larmm s1kmtl ve zarluklanru milletler <;e
ker. Keza kendilerine ve ba§kalarma iyi davranan ki§iler goriiriiz ki, 
bunlarm haklan <;ignenir ve davram§lannm kar§1hgm1 elde edemezler. 
Herne kadar ahlaken diiriist ve yetenekleri bak1mmdan saglam alurlar
sa da hak e.ttikleri §eyi elde edemezler. i§te k1yamet giiniinde her fert 
yaptlgmm kar§1hgm1 tam alarak elde eder. Ve arda kendisine hi<;bir §e
kilde zulmedilmez: ((Kim zerre miktan hayr i§lerse anu goriir, kim de 
zerre kadar §er i§lerse anu g6Iiir.» (Re§id R1za, Tefsir el-Menar, I, 
54- 55). 

Allah Teala'run Rahman ve Rahim alu§unun zikrini miiteakip, der
hal O'nun <<Din giiniiniin sahibi» aldugu ilave edilerek, boylece Rahman 
ve Rahim s1fatlan, oniinde herkesin fiillerinin hesabm1 verecegi giiniin 
unutulmasma yol a<;m1yacakt1r. Her miisliiman bilmelidir ki : Allah Te
iUa sadece Rahman ve Rahim degil, aym zamanda Adildir de. Her §ey 
tizerinde mutlak kudrete sahip bulunmas1 dalay1s1yla diledigini affet
mek, diledigini cezaland1rmak, tam alarak O'nun elindedir. Bu sebep
ten, akibetimizi htisran veya saadete kavu§turmanm tamam1yle O'nun 
kudretinde bulunduguna tam alarak itikad mecburiyeti vard1r. 

- - -<aOa---
ibadet: 

·:-Yaln1z sana ibadet ederiz ve yaln1z Senden yard 1m di
leriz. ~ 

ibadet; ltigatta zillet manasma gelir. Nitekim Arap<;ada ( ·~ ~_,.k 

~ .,r-A-! ) ctimleleri zelil k1hnrm§, harlanmi§ anlamlarmdad1r. ~er'i 

lStllahta ise, sevginin, baghhgm ve karkunun kemalini birle§tiren bir 

ifadedir. ( .!.lY.I ) kelimesi mef'ill aldugu halde one ahmp fiil alan 

..1..:-L' ) ntin sana almmas1, aynca ( .!.lY.I ) kelimesinin iki kez 

tekrarlanmas1; itina ve hasr maksadma mebnidir. Boylece mana; hic;bir 
kimseye ibadet etmeyiz, ancak sana ibadet ederiz, hi<;bir kimseye da
yanmaylz ancak Sana dayamnz §eklinde almaktad1r ki bu, ·baghllgm 
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son derecesini ifade eder. Dinin butunu de bu iki anlamm ic;inde top
lanmaktadir. Nitekim baz1 selef bilginleri de Fatiha Kur'an'm s1rnd1r, 

Fatiha'mn Sirn da ( ~ ..!.1\.:IJ ~ ..!.l\.:1 ) ayetidir derler. Birinci cum

le §irkten uzakla§tlrmakta, ikinci cumle her turlu kuvvet ve guc;ten ay
nlarak her §eyi Allah Azze ve Celle'ye dayand1rmaktad1r. Bu anlam 
Kur'an'm t;e~itli ayet-i celilelerinde yer allr. Nitekim Allah Teala §oyle 
·buyurur: 

uGoklerin ve yerin bilinmezlikleri Allah'a aittir. Butun i§ler O'na 
dondurftlur. Oyleyse O'na ibadet et ve O'na guven. Rabbin yaptiklan
mzdan habersiz degildir.» (Hud, 123). 

((De ki: ((Suyunuz yerin dibine batarsa, soyleyin; size kim temiz 
bir su kaynag1 getirebilir?» De ki 0, Rahman'd1r, O'na inand1k ve O'na 
tevekkftl ettik.)) (Mftlk, 29 - 30). 

((Dogunun ve batmm Rabbi'dir. O'ndan ba§ka ilah yoktur. Oyley
se O'nu Vekil edin.)) (Muzzemmil, 9). 

Bu ayet-i kerimede sozun gaib ifadesinden muhatap §ekline donft§
mesi ve ((yalmz Sana)) denilmesi konuya son derece uygundur. <;unku 
ba§lang1c;ta Allah'a medh-u sena'da bulununca, sanki o ki§i Allah'm hu
zuruna yakla§mi§ ve onun onunde: ((Yalmz Sana ibadet eder ve yalmz 
Senden yard1m dileriz)) demektedir. Bu da gosteriyor ki; surenin ba§ 
tarafl Allah Teala'nm bfttftn guzel Sifatlanyla kendi yftce nefsini ov
guyle haber verdigine delalettir. Kullanm da kendisini bOylece ogmeleri 
konusunda ir§ad etmektedir. 

Onun ic;in (~afii mezhebine gore) boyle demeyen ki§inin namaz1 
sahih olmaz. Buhari ve Muslim'de, Ubade ibn Samit'ten nakledilir ki, 
Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: ((Fatiha'yi okumayamn namaZl 
caiz degildir.>> (Bu ~afii mezhebine goredir.) 

Muslim'in Sahihinde A'la ibn Abdurrahman tarikiyle ... Ebu Hu
reyre (r.a.) Rasulullah (s.a.) 'dan nakleder ki : ((Allah Teala §6yle bu
yurmu§tur : Ben namaz1 kulumla kendi aramda ikiye ay1rd1m, yanst 
bana yans1 kulumadir. Kul: 11Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mah
sustur» deyince ana her istedigi verilir ve Allah buyurur ki kulum ba
na hamdetti. (Kul) 11Rahman ve Rahim'dir» deyince kulum beni ogdu. 
Kul 11Din gununun sahibidir)) deyince, Allah buyurur ki; kulum beni 
ta'zim etti. ((Yalmz Sana ibadet eder ve yalmz Sen'den yard1m dileriz)) 
deyince bu, benimle kulumun ara~mdad1r. Kuluma istedigi verilmi§tir. 
((Bizi dogru yola, kendilerine nimet vermi§ olduklarmm yoluna hidayet 
et. Gazaba ugrami§lann, sap1klarm yoluna degil)) deyince Allah bu
yurur ki; bu, kulumun istegidir ve kulumun istedigi ken.disinindir.» 

Dahhak, ibn Abbas (r.a.) 'dan nakleder ki : ((Yalmz Sana ibadet 
ederiz)) ayetinin tefsiri, ((Yalmz Seni bir sayar, Senden korkar ve yal~ 
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mz Senden isteriz ey Rabbimiz, ba§kalanndan degil.» ((Ve yalmz Sen
den yard1m dileriz,, A.yetinin tefsiri de, ((Sana ib§.dette ve bizim kendi 
i§imizde yalmz Senden yard1m isteriz" demektir. 

Katade der ki: ((Yalmz Sana ibadet eder ve yalmz Senden yard1m 
dileriz" ayetinin tefsiri §Oyledir: Allah Teal§. size yalmz Ona ihlasla 
ibadet etmenizi ve her i§te kendisinden yard1m dilemeni~i emretmek
tedir. Once ((yalmz sana ibA.det eder" buyurulup da ((yalmz senden yar
dim dileriz" cumlesinin sonra zikredilmesi §U sebeptendir. ibadette asll 
maksad; Allah TeA.la'dir. Yard1m dileme ise O'na tevessUI etme, sayg1 
gostermedir. Bunun i!;in onemli olan, daha az onemli olana takdim edi
lir. Burada muhim olan Allah'tlr. En dogrusunu Allah bilir. 

----- iZAHI -----

ibn Kesir tefsirinin M1s1r basklSlnda aynca §oyle bir Have bulun
maktadir: 

Denilirse ki, t ~ ..:J~i__, ~ i.!.ll.!l ) deki nun'lann anlam1 nedir? 

Eger cem' i!;inse sebep aymd1r, eger ta'zib i!;inse buraya uygun dU.§
mez. 

Buna §oyle cevap verilmi§tir : Burada kasdolunan kullar cinsinin 
haber verilmesidir. Namaz k1lan ki§i kullardan bir ferddir, ozellikle top
lu namazda ise veya cemaatm imam1 durumunda ise o kendi nefsinin 
ve mu'min karde§lerinin yaradih§ gayelerini te§kil eden ibadetlerini 
haber vermektedir. Ve imam, mu'min karde§lerine tavassut etmekte
dir. Bazllan da derler ki minun ta'zim i!;in olmas1 caizdir. Sanki k:~: •. 
§oyle denilmektedir. Sen ibadetin c;er!;evesi i!;erisine girdigin i!;m yuce 
bir ki§isin, mevkiin geni§tir onun i!;in: ((Yalmz sana ibadet eder ve yal
mz Senden yard1m dileriz" de. Eger ibadetin di§mda ise biz cumlesini 
kullanma, istersen yuzbinlerce ki§i arasmda ol, !;U.nku hepsi de Allah 
Azze ve Celle'ye muhta!;tlr ve O'na dayanmak zorundadirlar. 

Kimileri de derler ki, ((yalmz sana ibadet ederiz" ifadesi tevazu ba
kimmdan ((yalmz sana ibadet ettik" ifadesinden daha laliftir. <;unku 
ikinci ifadede ki§inin yalmz kendisinin hakklyla ona ibadet edemiyece
gi ve hi!;bir kimsenin Iay1k oldugu §ekilde kendisini ovemeyecegi, Allah'a 
ibadet i!;in yalmz kendini ehil k1lmak durumu sozkonusu oldugundan, 
ki§inin kendi nefsine ta'zimi bahis mevzudur. ibadet yuce bir makam
dlr. Kul, Allah Teala'nm huzuruna intisabi nedeniyle ibadet makamtR
da en ustun §erefe nail olur. Nitekim Allah Teala Peygamberini; kitabl
m indirdigi, davas1 i!;in harekete ge!;tigi ve kendi katma yucelterek mi' 
racma nail k1ldig1 zamanda dahi kendi kulu olarak nitelendirmi§tir. 
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Peygamberin muhalifleri O'nu yalanlad1klannda Peygamberin iizillmesi 
halinde O'na ibadete kalkmasm1 ogti..tlemektedir. 

Razi tefsirinde, baz1 kimselerden naklederek der ki : Ubudiyet ma
kami, risalet makammdan daha iistiindiir. Qiinkii ibadet halktan hak
ka dogru «;!Ikar risalet ise Hakktan halka dogru iner. (Razi der ki) Hem 
Allah, kullannm menfaatini gozetler, Rasul ise iimmetinin menfaatini 
gozetir. Bu soz yanh§tlr. Soziin yoneltildigi husus ta zay1ft1r. Razi tef
sirinde bu soze kar§I «;!Ikmami§ veya zay1f oldugunu belirtmemi§tir. 

Baz1 sufiler. de derler ki : ibadet; ya bir sevabm elde edilmesi ve
ya bir cezamn durdurulmasl i«;!in yap1hr. Bu onemli degildir. Qiinkii 
maksad kasdedilenin elde edilmesidir. Ya da Allah Teala'nm emirlerinin 
yiiceltilmesi i«;!in ibadet edilir ki bu da zay1f bir tarzd1r. En yiice olan 
kemal s1fatlyla muttas1f Allah'm mukaddes zatma ibadet edilmesi §ek
lidir. Bunun i«;!in namaz k1lan ki§i, Allah i«;!in namaz k1hyorum der. 
Eger maksad1 sevab elde etmek ve cezay1 durdurmak olsayd1, namaz 
batll olurdu. Ancak bu gorii§e ba§kalan §6yle kar§Ihk verrni§lerdir : iba
detin Allah Azze ve Celie i«;!in olmas1 O'nun beraberinde sevab1 getir
mesi veya azab1 def'etmesiyle ~eli§ik degildir. Nitekim aym . §ekilde bir 
bedevi arap §6yle der : «Benne senin dedigin gibi giizel soyteyebiliyorum 
ne de Muaz'm. Sadece Allah'rn Cennet'ini istiyorum ve Cehennem'inden 
O'na s1g1myorum. Bunun iizerine Hz. Peygamber §6yle buyurdu : «i§te 
biz de bunun etrafmda kcinu§uyoruz.» 

Hak Teala hamde miistahak oldugunu belirttikten ve kendisini di
ger zatlardan ay1ran biiyiik nitelikleriyle tavsif ettikten ve bu s1fatm 
belirli bir maluma taalluk eden bir ilim oldugunu zikrettikten sonra, 
bunun ile muhatab k1hmyor : «Ey §am bu olan Allah, ibadet ve yard1m 
dilemeyi yalmz sana tahsis ederiz» deniyor. Boylece tahsisin en ince 
delaleti ifade ediliyor. Goriilmiyenden goriilene intikal ediliyor ve bili
nen; gozle goriiliir oluyor, dii§iiniilen mii§ahede edilir hale geliyor, gaib 
haz1ra donii§iiyor. Soziin ba§lang1c1; arifin, zikir, fikir ve esma-i ilahiye
yi dii§iiniip onun ayetlerini gormek, yaptlklanndan §amnm yiiceligine, 
saltanatmm parlakhgma delil getirmek konusundaki halinin ba§langl
cma bina edilmektedir. Sonra da arifin halinin neticesine baglanmak
tadir. Bu merhalede o, vuslat denizine dalmakta, mii§ahade ehlinden ol
makta, ayan beyan onu gormekte ve kendisine yalvarmaktad1r. Dudak
lanyla ondan yard1m istemektedir. Allah'1m bizi eserini duyanlardan 
degil, gozle vas1l olanlardan k1l. Araplarda soz sanatl olarak bu tiir dav
ranmak bir gelenektir. Bu iisluptan digerine g~mek onu b1rakarak i§i
teni gii«;!lendirmek gayesine mebnidir. Bu yiizden hitab haz1rdan gaibe, 
gaibten haz1ra dondiiriiliir.» 

istiane yard1rn dilemedir. Bu ya zaruri olur, ya da olmaz. Zaruri 
yard1m dileme fiilinin kendisi olmadan ger«;!ekle§rneyenidir. Failin dii§ii-
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niip gii~ yetirmesi gibi. Bir alet ve o aletin i§ledigi maddenin hasll olmas1 
gibi. Bu ikisi birle§tiginde ki§i gii~ yetirme niteligine sahip olur ve bir 
fiil ile miikellef olmas1 sahih olur. Zaruri olmayan yard1m dileme ise 
miimkiin olan fiilin elde edilmesidir. Seferde yiiriiyebilen ki§inin hay
vana binmesi gibi. Veya failin fiile yakla§tlnlmasl ve bu konuda te§vik 
edilmesidir. Bu tiir yard1m dileme, teklifin s1hhatma dayanak olmaz. 
Maksad biitiin ihtiya~larda veya ibadetlerin edasmda yard1m dilemek
tir. Her iki fiilde gizli bulunan zamir, okuyucu ve beraberinde bulu
nan hafaza melekleri ve cemaatla namazda haz1r bulunanlar i~indir . 

Ba§lang1c1 onlara sonu da diger muvaJ:lhidleredir. Kul, ibadetini derece 
derece katland1rarak onlarm ibadetiyle kan§tlrmakta ve ihtiya~lanm 
onlarm ihtiya~lanyla birle§tirmektedir ki onun bereketi sayesinde ka
bul olup icabet edilsin. Cemaatla namaz bunun i~in zaten me§ru' kl
hnmi§tir ( ... ) 

Once ibadetin sonra yard1m dilemenin zikredilmesi ayet ba§lan
mn uygun dii§mesi ic;indir. Burdan da ogreniliyor ki vas1tanm ihtiya~ 
ve istekten one ahnmas1 icabete daha uygun dii§er. Ben derim ki; konu
§an ki§i ibadeti kendi nefsine nisbet edince bu onda bir haz1rhk ve taac
cubu vehmettirdigi i~in ardmdan ~<yalmz senden yard1m dileriz)) diye
rek ibadetin ancak Allah'm yard1m1 ve tevfikiyle ger~ekle§ip tamamla-
nabilecegini gostermektedir. ' 

ibadet, Kur'an'm iizerinde hassasiyetle durdugu bir konudur. iba
'det edilecek kimse ve §ey elbette ki ki§ilerin ve toplumlarm hayatmda 
onemli bir yer i§gal eder. <;ok degi§ik §ekilleri olan putperestlikleri, 
§irk c;e§itlerini ortadan kaldirabilmek ic;in bu terimin detayh olarak an
la§Ilmasi icabeder. 

ibadet konusunu Mevdudi biitiin yonleriyle ele alarak giiniin1iiz, 
insammn pratik hayat1 bak1mmdan degerlendiriyor: 

Ubudiyyet- - kulluk- in biitiin manalara gore ash zillet ve egilme
dir. Bu sebeple ayaklar altmda ~ignendigi ve yolcular iizerinde yiiriidii-

gii ic;in yola ( -4aA 3:!__..1> ) ad1 verilmi§tir. ihtiya~ hallerinde binilen 

deveye de ( , -4aA .,r.-! ) denilmi§tir. Yine kOleye, efendisine boyun 

egdigi, i~in ( ~ ) ismi verilir. 

Burada, islam·m beyan ettigi ~<Nefislerin sadece Allah ic;im ba§ka 
kay1tlardan kurtanlmas1 ve yalmz O'nun ibadetine tahsis edilmesi il
kesine i§aret edilmektedir. Yani insan; sevgisinde, korkusunda, iimit ve 
tevekkiiliinde, kendisi ic;in amel (ibadet) de, O'nun ic;in nezir'de, boyun 
egme, ta'zim, secde ve takarrub'da O'na hie; bir §eyle §irk ko§mayacak
t lr. Zira bunlar sadece semalan ve arz1 -diinyay1- yaratan'm hakk1d1r. 

«ibadet)) lafz1 kemal derecesinde zilletle beraber yine aym derece
Tefsir, C. ll, F . 7' 
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de sevgiyi de i~ine almaktadir. Dalayisiyle kul ibadet ettigi ilahi, kemal 
derecesinde bir sevgi ile sevmesi, ana kemal derecesinde bayun egmesi 
gerekir. Her ikisi de -sevgi ve zillet- ancak Allah i~in miimkiin alur. 
0, yegane ibadete miistehak ilahtir. Ubudiyet; yalmz O'na sevgi, bayun 
egme, tevekkiil ve dua ile O'nu ta'zimdir. Mef'uliin fiilden once getiril
mesi buna i§aret etmektedir. Burada, kulun ibadeti sadece Rabbma has
retmesinin, nefsini ancak Allah'a teslim etmesinin gerekliligi vurgu
lanmaktadir. Hem de gerektigi §ekilde. Yaksa Rasulullah'm bi'seti es
nasmda mii§riklerin yaptlklan gibi degil. 0 zamanda mii§rikler ibadet
lerinde birbirinden ayn yallar tutmu§lardl: Onlardan giine§e ve aya, 
meleklere, putlara, rahiblere ve hahamlara, aga~ ve ta§lara ve bunlara 
miimasil §eylere tapanlar vard1. Kur'an-1 Kerim anlarm bu halini §oyle 
beyan eder: «Gece, giindiiz, giine§ ay hep O'nun ayetlerindendir. Siz 
ne giine§e ne aya secde etmeyin.» (Fussilet, 37). 

«Habrla a giinii ki Allah anlann hepsini mah§erde taplayacak, san
ra meleklere : «Bunlar m1 size tap1yarlard1?>> diyecek. Melekler de : 
Seni tenzih ederiz. Bizim yarimiz anlar degil Sensin. Belki anlar cinle- . 
re tap1yarlard1 ve ~agu anlara iman edicilerdi, diyecekler.» (Sebe' 
40- 41). 

c<Allah : Ey Meryem aglu isa, insanlara Allah'I b1rak1p da beni ve 
anam1 iki tann edininiz diyen sen misin? dedigi zaman 0 (§oyle) soyle
di: Seni Tenzih ederim yarab ... » (Maide, 116). 

<<Sizin, melekleri ve peygamberleri tannlar edinmenizi de emret
mez.>> (Al-i imran, 80). 

«Lat'm, Uzza'mn ve (bunlarm) ii~iinciisii alan diger Menat (m her
hangi bir §ey hakkmda zerrece kudretleri var m1?) Bize haber verin.>> 
(Necm, 19- 20). 

Ebu Vak1d el-Leysi'nin bu kanuda rivayet ettigi hadis §Oyledir : 
c<RasUlullah (s.a.) ile beraber Huneyn gazvesine ~Ikml§tlk. Mii§· 

riklerin yanmda tapland1klan -aturduklan- ve silahlanm asbklan 
HZat'iil-Envatn dehilen bir aga~lan var idi. 0 agacm yanmdan ge~er· 
ken : c<Ey Allah'm Rasulii anlarm Zat'iil-Envat'lan gibi bize de bir aga<; 
yapsann dedi. RasUlullah §oyle buyurdu : Allahii Ekber! Nefsim Yed-i 
kudretinde alan Allah'a yemin ederim ki siz israil'agullarmm Musa (a.s.) 
ya soylediklerinin aymsm1 bana soyliiyarsunuz. Onlar §oyle demi§ler· 
di: <<Ya Musa, anlarm nas1l tannlan varsa sen de bize oyle bir tann 
yap. Siz, dedi, cidden ne cahillik eder bir kavimsiniz. ~iiphe yak ki bun· 
Iann i~inde bulunduklan (din) helake mahkumdur. (ibadet diye) yap
makta alduklan nesne de ba§unadir. Dedi: Tann alarak Allah'dan ba§
kaslm m1 arayacakml§l~ size? Halbuki 0, sizi alemlerin iistiine ge~ir
mi§tir.n (A'raf, 138- 140). 

Hadisi Tirmizi rivayet edip sahih hadistir demi§tir. (Tirmizi, 31). 
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Rahip ve hahamlanna ibadetlerine gelince bu konuda Allah Teala 
§Oyle buyuruyor : 

«Onlar, Allah'1 b1rak1p rahiblerini, hahamlanm, Meryem oglu Me
sih'i tannlar edindiler.» (Tevbe, 31). 

imam Ahmed ibn Hanbel ve Tirmizi, Adiyy ibn Hatim'den rivayet 
ediyorlar: 

Rasulullah' «Onlar, Allah'1 b1rak1p hahamlanm ve rahiblerini tan
nlar edindiler.» ayetini okurken i§ittim ve dedim ki : «Ey Allah'm Ra
sulii biz onlara ibadet etmiyorduk ki. ~oyle buyurdu: Onlar Allah'm 
helal k1ldigm1 haram k1lmca siz bunlan haram kabul etmiyor muydu
nuz? Allah'm haram k1ldigm1 helal k1ld1klarmda bunlan helal kabul 
etmiyor muydunuz? Evet ya Rasulullah dedim. i§te bu onlara ibadet
tir buyurdular.>> (Tirmizi, K. Tefsir, 9). 

Tirmizi'nin metni §6yledir: 
«Adiyy ibn Hatim'den: Boynumda altm bir ha~'la Rasulullah'm 

yamna geldim. Bana: «0 putu boynundan ~1ka.r at, ey Adiyy» buyurdu
lar. Rasulullah'I <<Onlar Allah'1 b1rak1p hahamlanm ve rahiplerini tan
nlar edindiler» ayetini okurken i§ittim. ~oyle buyurdular : Elbette, on
lar bilgin ve rahiplerine ibadet etmiyorlardl. Ama kendilerine bir §eyi 
helal klld1klarmda onu helal, haram kild1klannda da haram kabul edi
yorlardi.» 

ibadetin ~e§itleri ve s1mflan vard1r. iinan da ancak yalmz Allah'a 
ibadet edilmesiyle tamam olur. 

Bir hadiste de §6yle buyurulma.k:tadir : 
«Bu iimmette §irk bir kanncanm hareketinden -devinmesinden

daha gizlidir» (Ahmed ibn Hanbel, Miisned, IV, 403). 
Bu hadis'in metni Miisned'de §oyledir: 
«Ebu Musa el-E§'ari §6yle demi§tir: Bir gece Rasulull;:~.h (s.a .) bi

ze hi tap ederek dedi ki : Ey Nas, bu §irkten korkunuz, (korununuz). Mu· 
hakkak ki o bir karmcamn devinmesinden daha gizlidir (sakhd1r) . Ora
cia bulunanlardan birisi sordu: Ey Allah'm Rasulii mademki bir ka
rmcamn devinmesinden daha gizlidir ondan nas1l korunacag1z? Buyur
dular : «Ey Allah'Im bildigimiz bir §eyle sana §irk ko§maktan yine Sana 
s1gmir, bilmedigimiz §eylerden dolay1 da magfiretini dileriz, deyiniz." 

~emseddin ibnii'J-Kayyim §6yle diyor : Bu sebeple kul her namaz-

cla <iAncak Sana ibadet eder ve ancak Senden yard1m dileriz.l> ( ..-,....; ~~~ 

~ .!l~l ., ) demekle emrolunmu§tur. ~eytan §irk ko§mayi emreder, 

nefis de bu konuda ona itaat ederek ya korkusundan, ya umidinden da i
ma Allah'tan gaynsma yonelir. DolaylSlyla kul daima §irkten kurtul
maya ve tevhide muhta~tlr. Aym sebeple Cenab-1 Hakk Kur'an-1 Kerim' 
inde ii~ yerde mii§riklerin kendisinin degerini hakkiyla bilmediklerini 
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haber vermektedir. Zaten sevgisinde, karkusunda, iimidinde, bo
yun egmesinde, afkesinde, karkma ve nzasm1 tercih etmede Allah'a 
denk ve e§ler uyduran bir kimse nas1l alur da O'nun degerini hakk1yla 
bilebilir?>> 

ibadet hakkmda Mevhudi, el-Mustalahat el-Erba'a (Dart Terim) 
isimli eserinde §U bilgiyi veriyar : 

((ibadetin liigat manasl: e<itaat etmek, tevazu gastermek, daha 
a~1k bir ifade ile ki§inin bir kimseye isyan etmeden, andan yiiz ~evir

meksizin, mukavemet gastermeden itaati ve bayun egmesidir, a kadar 
ki kendisine kaq1 bayun egilen ki§i anu diledigi §ekilde hizmetGi k1lar 

e< i§te bundan dalay1 araplar, yumu§ak huylu yiik devesi i~in ( ~ 

...y... ) gidi§i geli§i kalay alan yal i~in de ( ·~ J.t _,k ) tabirlerin·i 

kullamrlar. Bu liigavi as1ldan bu kelimenin yap1smda mevcut alan kul
luk, itaat, hizmet ve yasak gibi manalar ~lkffil§tlr. ibn Faris, Maka-

yis'u'l-Liiga, V, 205'de ( ~ ) maddesinde §ayle diyar : ( y .) t 
kellmesindeki A ve B sanki bi.rbirine z1t i.ki harf gibidirler, bu iki asll
dan birinci.si yu~u§akhk ve tevazuya, ikincisi de §iddet ve kaballga de
lalet eder. 

ibn Side, el-Muhass1s XIII, 96'da §ayle diyar : ccLiigatte ibadetin as
h boyun egmek. ( .. . ) ibadet, itaat etmek, tevazu gastermek ve meske
net birbirine yakm manah alan kelimelerdir. ( ... ) Daha iistiinii alma
yan her bayun egme, ibadettir, ancak ma'bud i~in alan itaat ibadettir, 
bayun egme ve miitevazi alma yaniinden Allah'a kar§l alan her itaat 
ibadettir. ibadet, itaat etmenin bir ~e§ididir, ana ancak, garme, i§itme, 
idrak ve hayat en yiice nimetlere nail alan zat hak kazamr, §iikiir 
ve ibadet ise ancak nimetle kazamhr. <;iinkii ibadetlerde azm az1, an
cak nimetin en yiiksegini veren zata kar§l yap1lma hakkma sahiptir. 
Yalmz bu alc;iiden Allah haric;tir. i§te bunun i~in kulluga miistehak 
ma'bud sadece O'dur. (Bkz. Lisan'iil-Arab, IV, 259 - 269) . 

ibadet teriminin tiiretildigi ABD ( ~ ) kakii §U anlamlara 

gelir: 
1) Kul, yani hiir'iin kar§Itl alan kale. ( J=>:- ) 1 ~ ) adam1 kale 

edindi. Onu kul edindi, yahut anu kul muamelesine tabi tuttu. Keza 
yine aym manayl ifade etmek i~in, ~ ·~' "' ·~' "' J=>:- ) 1 ~ ) tabirleri 
kullamhr. Hadis-i ~erif'te bu hususu Le'yid i<;in §ayl_e buyuruluyar : 

1.) _,..,-~1 :~1 .,.) ~., 1) _,..:-~I .P.-.; ~~I~~ 
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«U~ ki§i vard1r ki; ben onlarm hasm1y1m. Bunlardan birincisi hiir 
bir kimseyi kole edinen adamd1r.n Ba§ka bir rivayet hiir'ii kole edinen, 
yani hiir bir kimseyi kendine kole edinen buyurulmaktad1!'· Kur'an-1 
Kerim'de Musa (a.s.) Fir'avun'a §Oyle der: <<Bana kar§1 minnet ettigin 
(ba§1ma kaktlgm) o nimet, israil ogullanm kendine kul (kole) edindi
gin i~indir>> (~uara, 22). 

2) ibadet, boyun egmekle beraber itaat anlamma gelir. Mesela 
..::... _f. \WI~ ) ((Putlara ibadet ettin ciimlesi ((Ona itaat etti de~ 

mektir." ( ~ .!11:!1 ) ((Ancak Sana ibadet ederizn yani egilmelerimiz-
Ie itaat1 yalmz Sana gosteririz.>> ( ~.J 1_,~1_,) <<Rabb1mza ibadet edi-

niz" sozii «Rabbm1za itaat edinizn demektir. 

( .:,.,~~L.:.l Lor _ij ) «0 ikisinin kavmi bize ibadet edicilerdir.>> Yani 

bize itaat edicilerdir, demektir. Ve her kim bir krala boyun egerse 
ona itaat etmi§ demektir. ibnii'l-Enbari §6yle diyor: ( ~~ .:,'::lti ) 
<cFilanca ibadet edicidirn yani o Rabb1'na boyun egmi§ ve Rabbi'nin ern
rine teslimiyet ve bagllllk gostermi§ demektir. 

3) i-4AA - 1~ - .:.,~1 - ;,:)~ ) kelimeleri <<Ona kulluk etti, 

Onu ilah tamdv> manalanna gelir. ( ~~ ) kelimesi ise, <<kendini iba

dete verdin demektir. ( ~~ ) kelimesi ((kendisine ibadet edilenn 

manasm1 ifade eder. Yani kendisine hiirmet gosterilen demektir. 

4) ~ ~., ) <<O'na ibadet etti», ((O'na yap1§tl ve O'ndan ay-

nlmadv> demektir. 
5) ( ~ ..!.l~t.. ). <<Senin bana gelmene ne engel oldu?n 

Bu filolojik izahlardan da anla§1hyor ki ( ;,:)~\ ) kelimesi-

nin ifade etmek istedigi esas mana, ki§inin, yiiksek ve iistiin birine kar
§1 ba§ egmesi, itaat etmesi, sonra kendi hiirriyet ve bagmlSlzhgmdan 
feragat etmesi, onun kar§1Smda her tiirlii mukavemet ve isyam terk et
mesi ve tam bir baghhkla ona boyun egmesidir. i§te bu, kulluk ve itaat-

hr. Bundan dolay1 Arap ( ~\ ) ve ( ;;,:)~\ ) kelimelerini duy

dugu ilk anda zihninde kuiluk ve ilahhk mefhumlan canlamyordu. Ku
lun hakiki vazifesi efendisine itaat etmek ve emirlerine s1k1 s1k1ya bag
lanmak oldugu i~in hemen ardmdan ltaat tasavvuru geliyordu. Daha 
sonra kul, itaat ve tezelliil ile nefsini &fendisine teslim etmekle kalmaz, 
bununla beraber oriun yiiceligine inamr, §ammn yiiksekligini itiraf 
eder, kalbi efendisinin nimetlerine kar§1 minnettarhk ve §iikiir hisleri 
ile dolup ta§arsa; i§te o lml efendisine hiirmet ve ta'zimde a§1n davra
mr, nimetlerine §iikretmek i~in kullugun gereklerini yerine getirme yol-
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larm1 arar. ( ... ) But tin bunlar Allah' a gosterilecek kullugun kendisidir. 
Bu dti§tince; kulun efendisine sadece ba§ml egmesi ile degil, bilakis ba- · 
§1 ile beraber kalbini de O'na meylettirdigi takdirde kullugun manalan
m ifade eder. Geride kalan iki mefhuma gelince, onlar kulluk i9i11 esas 
degil ikinci derecede dti§tintilebilir. 

Ger~ek Kulluk : 

Filolojik ara§tirmalardan sonra Kur'an-1 Kerim'e muracaat et

tigimizde ( ;~~~ ) kelimesinin ekseriyetle ilk ti9 manada kullaml-

d1gm1 goruruz. Baz1 yerlerde ( ;~t,..JI ) kelimesi ile birinci ve ikinci 

mana birarada bir yerde yalmz birinci mana bir ba§ka yerde yalmz ikin
ci mana, bir diger yerde yalmz u~;uncii mana kasdedilmi§tir. Bu ti9 ma
nanm bir anda kullamldigi da gortilmektedir, Kur'an-1 Kerim'de 

;~t,..JI ) kelimesinin birinci ve ikinci manalarda kullamld1g1 yerler : 

«Daha sonra Musa'yt ve karde§i Harun'u bunca mucizelerimizle ve 
apa~;1k huccetlerimizle Fir'avun'a ve onun ileri gelenlerine gonderdik de 
(iman etmeyi bir ttirlu) kibirlerine yediremediler. Onlar mutekebbir 
ve muste'bil adamlard1r.» (Mu'minun, 45 - 46). 

«Onun i9in dediler ki: «Kavimleri bize kulluk edip dururken bizim 
gibi .iki be§ere iman m1 edecekmi§iz?» (Mti'min'un, 47). 

imam-1 Taberi diyor ki: «Onlar, onlara itaat ediyorlar, onlara kar
§1 zillet gosteriyorlar, onlarm emirlerini harfiyyen yerine · getiriyorlar 
ve onlara boyun egiyorlar. Araplar arasmda krala itaat eden herkes 
i~;in «melikin kulu» ifadesi kullamhr.» (Tefsir XVIII, 19). 

«Bana kar§I minnet ettigin (ba§Ima kaktlgm) o nimet, israil ogul
lanm kendine kul (kole) edindigin i9indi.» (~uara, 22). 

Taberi bu ayetin tefsirinde ise §6yle diyor : «Onlan kendin i9in ka
le edindin» Mucahid ise bu hususta §6yle diyor : <<Onlara ustun geldin 
ve istedigini yaptlrdm.» ibn Cureyc de §i)yle diyor: ccisrail ogullanm 
yendin, galip geldin ve onlara diledigini yaptlrdm.» (Tefsir, XIX, 33). 

Bu iki ayette ( ) kelimesinden kastedilen mana, kul-

luk ve itaattlr. «Fir'avun dedi: ccMusa ve Harun'un kavmi ise ibadet 
edicilerdir.» Yani onlar bizim kolelerimizdir ve emirlerimize itaat eder
ler. Musa da dedi : <<Sen israil ogullanm kole edindin ve onlan gonlu
nun istedigi §ekilde 9ah§tlrdm.» 

Kulluk ve itaat anlammda ibadet §U ayetlerde yer ahr : 
«Ey iman edenler, size nz1k olarak verdigimiz §eylerin temiz olan

larmdan yeyin, Allah'a §tikredin, eger (hakikaten) O'na kulluk ediyor
samz.>> (Bakara, 172). 
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Taheri, bu ayetin tefsirinde de diyor ki : Eger sizler onun emrine 
boyun egiyor, dinliyor ve itaat ediyorsamz, o halde size yenmesini mii
bah ve helal klldlg1 §eyleri yeyin. Onun haramhg1 hususunda §eytana 
uymaktan vazge<;in. §eytan; onu yememelerini te§vik ediyor ve haram 
olduguna inanmaktan vazge<;mege <;ag1nyor. <;iinkii onlarm onu cahi-

. liyye devrinde haram kilmalan §eytana itaatleri ve ge<;mi§ cedlerinden 
ve babalarmdan Allah'1 inkar etme hususunda ehl-i ktlfre uymalan i9in
dir. (Tefsir, II, 50). 

Bu ayetin getirdigi hiikiim ile ilgili miinasebete gelince; islam'dan 
evvel araplar dini onderlerinin emirlerine baglanmak ve atalarmm ta
kip ettigi yola uymak suretiyle i<;ecekleri ve yiyecekleri §eyleri, yazabi- . 
lecekleri her tiirlii vas1ta ile kaydediyorlardl. Miisliiman olunca Allah 
onlara §Oyle buyurdu: «Siz bana, biitiin bu kay1tlan par<;alamak ve 
benim size helal k1ldig1m §eyleri dilediginiz gibi yemek suretiyle ibadet 
ediyorsunuz.» Bunun manas1; eger siz, Allah'm birligini tasdik ederek 
alirillerinize ve liderlerinize kul, kole olmasaydm1z ve onlara itaattan 
vazge<;ip Allah'a yonelseydiniz; i§te o zaman Allah'm sizin i<;in helal ve 
haram konusunda c;izdigi s1mrlara uymamz gerek\rdi, yoksa onlarm 9z-

digi s1mrlara degil. i§te bundan dolay1 ( .:, J~ ) kelimesi burada 

<<kulluk ve itaat>l manalannda kullamlml§tlr. uDe ki, Allah katmda bir 
ceza olmak bak1mmdan bundan daha kotiisiinii size haber vereyim mi? 
<1Allah'm ia'net ve aleyhinde gazab ettigi, i<;lerinden maymunlar, do
muzlar yapt1g1 kimselerle Tagut'a ibadet edenlerdir ki i§te bunlann 

· mevkii daha kotii ve diimdiiz yoldan daha sap1ktlr.» (Maide, 60) . 
Taheri bu. ayetin tefsirinde~ve Tagut kelimesi hakkmda baz1 nakil

ler yaptlktan sonra §6yle diyor : «Bana gore soziin dogrusu; Allah'a kar
§1 her isyan eden ve ondan ba§kasma tapand1r, gerek onun iistiinliigiin
den olsun, gerekse hakikaten ona itaatinden dolayt olsun. Ve gerek bu 
ma'bud; insan yahut §eytan, yahut put veya mevcud §eylerden birisi 
olsun. Ben Tagut kelimesinin aslmm §Oyle kullamld1gm1 tesbit ettim : 
Bir kirr...se zulmettigi ve haddi a§tlgl zaman onun hakkmda «azdl, tug
yan etti» denir.» (Tefsir, III, 15) . 

«Andolsun ki biz her iimmete «Allah'a kulluk edin, putlar (a tap
mak) dan ka<;mm» diye (tebligat yapmas1 i<;in) bir peygamber gonder
mi§izdir ... » (Nahl, 36) . 

«Taguttan, ona tapmaktan ka<;1mp da Allah yo luna yonelenler ( e 
gelince), onlar i<;in miijde vard1r. 0 halde kullanm1 m~jdele. » (Ziimer, 
17) . 

Bu ii<; ayette «Tagut'a ibadet» soziinden kastedilen mana Tagut'a 
kulluk ve itaatbr. Kur'an-1 Kerim'in 1stllahmda Tagut'un manas1 Al
lah'a kar§l haddi a§an ve zulmeden her tiirlii hakimiyet, otorite, ba§-
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kanhk yahut kumandanhktir. Ki§inin bu turlu otoriteye, ba§kanhga, 
liderlige boyun egmesi ve ona tapmas1 Tagut'a itaattir. 

ltaat anlammda ibadet §U ayetlerde yer· ahr: 
((Ey Adem ogullan, §eytana tapmaym. <;unku o, sizi Rabb'Imzdan 

ay1ran bir dfi§mand1r.» (Yasin, 60). 
Ac;1k olan §Udur ki; hie; bir kimse bu dunyada §eytam ilah tammaz, 

j:1_iJ.akis butun gucu ile ona la'net eder ve onu ruhundan kovar. Bunun 
ic;in Allah Teala'mn k1yamet gununde adem ogullarma yukledigi sw;, 
dunya hayatmda §eytana tapmalanndan dolaYI degildi, Sadece §eytan' 

·m emrine itaat etmeleri, hukmune tabi olmalan ve gosterdigi yollara 
suratle ko§malarmdandi. 

((Meleklere, o zulmedenleri, onlara e§ olanlan, Allah'l b1rak1p tap
makta israr ettikleri §eyleri hep bir araya toplaYin da cehennem yolu
na goturun.» (dediler») (Saffat, 22- 23). 

((Onlardan kimi kimine yonelip birbirini mes'ul tutmaya kalkl§lr
lar.» 

(Metbulan da) ((Hay1r, siz (esasen) imam ediciler degildiniz» der-
ler. 

Ve bizim size kar§l bir hakimiyetimiz de yoktu. Bilakis siz de bizim 
gibi azgmlar guruhu idiniz.>> (~affat, 27- 30). 

Bu muhaverede Kur'an-1 Kerim'in hikaye ettigi ibadet edenlerle 
ibadet edilenler arasmdaki gorfi§; en iyi §ekilde ac;1klamyor. Burada ma
budlardan maksad, kavmin tapt1g1 ilahlar ve putlar degildir. Bilakis on
lardan maksad, halk1 gorunfi§te isti§are ad1 altmda sap1khga surukle
yen, temiz H1ristiyan azizleri elbisesi ile insanlan temsil eden, §erri ve 
fesad1 ISlah ad1 altmda yayan liderler ve kilavuzlardir. Onlar1 cubbe ve 
tesbihleri ile aldatlp kendilerine tabi k1ldllar. Allah bu ayette onlann 
hilekarlan koruktirune taklid etmelerini ve emirlerine · uymalanm 

( ;.)~\ ) kelimesi ile ac;1klainaktad1r. 

((Onlar, Allah'1 b1rak1p bilginlerini, rahiplerini, Meryem'in oglu Me
sih'i tann edindiler. Halbuki bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet 
etm~lerinden ba§kas1 ile emrolunmami§lardir.» (Tevbe, 31). 

Allah'1 b1rak1p bilginlerini ve alimlerini tann edinmelerinden, Al
lah'a ve RasulUne ait bir delile dayanmaks1zm onlarm hukmune itaat
larmdan bu ayette kastedilen mana; onlarm emir ve yasak koyma yet
kisine sahip olduklanm kabuldur. Bu manaYI Rasulullah (s;a.) sahih 
hadislerinde bizzat ac;Iklaml§tlr. Rasulullah (s.a.) 'a : ((Biz alimlerimi
ze ve buyuklerimize ibadet etmedik» dedikleri zaman, o §Oyle buyurmu§
tu: ((Onlann helal klld1klanm helal, haram k1ldiklanm haram saymi
yor musunuz?» 
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Kulluk anlammda iba.det, Kur'an-1 Kerim'de iki mfma'da varid 
oluyor. 

Birincisi; ki§inin bir ba§kasi i~in dinin emirlerinden olan siicud, 
riiku', k1yam, tavaf, Ka'be'ye yiiz siirme, adak, kurban gibi riikiinleri , 
tapma ve kurban adetini kasdederek yerine getirmesidir. Bu ki§inin tap
tlgl o §eyi, kendi ba§ma buyruk en yiice ilah kabul etmesine, biitiin bu 
yaptlg1 §eyleri, taptlgmm en yiiksek bir ilahm ortag1 bulunduguna, bu 
alemi idarede bu en yii~e ilaha tabi olduguna inanmas1 keyfiyetidir. 

ikincisi; ki§inin bir kimseyi bu alemde sebepler nizami iizerinde 
galip zannederek istegi hakkmda ona dua etmesi, zarar ve felaketler 
kar§Ismda ondan medet ummas1, korkularm geli§inde, mallarm ve cun
larm yok olu§unda ona sigmmasidir. 

Bu iki tav1r da kulluk manasma dahildir. Bunun delili a§ag1daki 
ayetlerdir. 

«De ki : «Bana Rabbimden apa~1k deliller gelince sizin Allah'1 bi 
raklp taptlklanmza kulluk etmekden kesin olarak men'edildim .... » 
(Mii'min, 66). 

«Sizi ve Allah'tan ba§ka taptiklarmiZl b1rak1p ~ekiliyorum. Rabbi
me dua ediyorum. i§te (ibrahim) onlan ve Allah'tan ba§ka taptlklanm 
b1raklp ~ekilince biz ona ishak'I ihsan ettik ... » (Meryem, 48- 49). 

«Allah'I b1rak1p da kendisine, k1yamete kadar cevap veremeyecek 
ki§iye tapmakta olan kimseden daha sap1k kimdir? Halbuki bunlar, on
lann tapmalarmdan da habersizdirler. insanlar mah§erde bir araya 
toplandiklan zaman bunlar, onlarm dii§manlan olurlar. Onlarm taptlk
lanm inkar ediciler olurlar.» (Ahk3:f, 5 - 6). 

Bu ii~ ayetin her birinde buradaki ibadetten maksadm dua ve me
det ummak oldugunu Kur'an-1 Kerim bizzat a~Iklami§tlr : 

(( ... Belki onlar cinlere tap1yorlard1 ve ~ogu onlara iman edicilerdi 
diyecekler.» (Sebe', 41). 

Ciillere ibadet ve onlara imandan bu ayette kastedilen manamn ne 
oldugunu a§ag1da gelen Cin suresi'ndeki ayetler apklamaktadir : 

«Ger~ekte §U da var: insanlardan baz1 kimseler cinlerden baz1 ki· 
§ilere s1g1mrlar.» (Cin, 6). 

Yukandaki ayette a~Iklanrnl§tlr ki cinlere ibadetten maksad da, 
muhafaza ve s1gmma hususunda onlarm kudretine inanmaktlr. 

«Rabb'm onlan da, Allah'tan gayn taptlklanm da mah§erde bira
raya toplay1p: «Siz mi §U kullanm1 saptlrdm1z, yoksa kendileri mi yol
lanm sap1ttllar?n diyecegi gun. Goriirsiin ki onlar §oyle derler : «Seni 
tenzih ederiz. Seni b1rak1p da ba§ka dostlar edinmek bize yaki§maz ... >} 

(el-Furkan, 17- 18). 
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Bu ayet-i Kerlme, mabudlardan maksadm salihler, Peygamberler 
ve veliler oldugunu ac;1kc;a anlatlyor. Onlara ibadetten maksat ise; kul
luk hassalan bak1rmndan yiiksek olduklarma inanmak ilahhk s1fatl ile 
muttas1f bulunduklanm kabul etmek, kotiiliigii ke§f, gayb1 ortaya <;1-
karmak, yard1m gibi §eylere giic;lerinin yetecegini zannetmektir. 

Taheri bu ayetin tefsirinde §oyle diyor; zikri yiice Allah buyuruyor 
ki: <<K1yamet giiniinii . inkar edip putlara tapan yalanc1lan ve Allah'
tan gayri cinlerden, insanlardan ve meleklerden olan §eylere tapanlan 
o giinde toplayacag1z;)) (Tefsir, VIII, 141). 

«Allah onlann.hepsini mah§erde toplayacak sonra meleklere : «Bun
lar m1 size tap1yorlard1? diyecek.ll (Melekler de) : Seni · ortaktan ten
zih ederiz. Bizim dostlanm1z onlar degil. Sensin ... ll (Sebe', 40- 41). 

Bu ayetlerde meleklerin ibadetinden kasdedilen mana; cahilli}ryet 
halkmm yapt1g1 gibi, onlarm hayali resimlerine ve heykellerine kar§l 
gosterilen sayg1 ve ubudiyyettir. Biitiin bunlardan da ate, onlann ga
yesi, bu diinya hayatma bagh i§lerinde onlann atifetlerini ve yardlmla
nm kazanmak suretiyle onlan ho§nud etmektir. 

ccOnlar Allah'1 b1rak1p kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda ve
remeyecek olan §eylere _taparlar. Bir de : «Bunlar bu putlan Allah ya- _ 
mnda bizim §efaatc;Ilanmizdirll derler.ll (Yunus, 18). 

<< ... Kendilerine bir tak1m dostlar edineriler (derler ki) : ccBiz bun
lara ancak biz~ Allah'a daha fazla yakla§tirsmlar diye tap1yoruz. ll (Zii
mer, 3) . 

Bu ayette de ibadetten maksad, kulluk etmektir. Verdigimiz ornek-

lel;'den anla§1llyor ki, Kur'an-1 Kerim'de ( ) kelimesi bazan 

kulluk ve itaat, bazan sadece itaat, bazan da yalmz «tannhk iddiasmda 
bulunmakll rrianasmda kullamlml§tlr. ~imdi ise ibadet kelimesinin her 
iic; manaya kullanild1g1 ornekleri vermeden once baz1 hUSUSlan -ac;Ikla
maya s:ah§ahm : 

ibadet kelimesinin itaat ve kulluk manalan . ile zikredildigi ayet-
_lerde mabuddan maksad; ya §eytand1r, yahut Allah'a itaat ve ibadetten 
bedel olarak onlara itaat · ve ibadeti te§vik eden ve kendilerini Tagut ki
lan azgm ki§ilerdir, . yahut da Allah'm kitabmi hic;e sayarak insanlan, 
icad ettikleri hayat diisturlan ve ya§aYl§ tarzma siiriikleyen lider ve on
derlerdir. ibadet kelimesinin cctannhk iddiasmda bulunmakll manasm
da varid oldugu ayetlere gelil)ce; bu ayetlerde ma'buddan maksad; yol 
gosterme ve talimlerine ragmen insanlarm kendilerini ilah telakki et
tikleri salih ki§iler, peygamberler ve velilerden, yahut kotii anlay1~lan 
dolay1siyle tabiat kanunu iizerindeki koruyucu giic;te ortak sayd1klar1 
cin veya meleklerden ibarettir. Veya miicerred §eytamn te§viki ile '1a
mazlarmm k1blesi ve ibadetlerinin yonii kesilen heykel ve hayali kuv-

Fat 

vet 
ins 
etn 
ita1 
SlZ( 

All: 
siz 
bir 
c;ek 
O'r 
lay 

d1r 
ets 

old 
ind 
ba~ 
(Y 

le · 

dUJ 

o : 
yer 

dia 
gi 
zer 
Da 
bir 
det 
se 
nu 

. dii: 
9gJ 
i. : 



Fatiha, 5) · HADiSLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSIRi 107 

vetlerden ibarettir. Kur'an-1 Kerim, butun bu ma'budlan patll saYJ.yor. 
insanlann onlara tapmasm1, onlara itaat etmelerini, onlan ilah kabul 
etmelerini de buyuk bir hata say1yor. Bu ibadetin, onlara tapimlmasi, 
itaat olunm,as1 yahut onlarm ilah kabul edilmesi §eklinde olmas1 fark
Sizdir. Ayette deniyor ki; sizin tapmakta oldugunuz bu §eylerin hepsi 
Allah'm kullan ve kolel,eri olup ibadet olunmaya mustahak degildir ve 
siz de onlara ibadet etmekle umitsizlik, al«;akllk ve musibetten ba§ka 
bir §ey elde etmiyorsuriuz. Hakikatte onlann da yer ve goklerin de ger
c;ek maliki bir olan Allah'tlr. Butun i§ler, butun otorite ve selahiyetler 
O'nun kudreti «;er«;evesindedir. i§te bundan dolay1 da ibadet ~dilmeye 
lay1k yalmz O'dur. 

<<Ey kafirler Allah'I b1rak1p taptlgm1z "putlar da sizin gibi kullar
d1r. Eger davamzda samimi iseniz, haydi onlan «;ag1rm da size yard1m 
etsinler.» (A'raf, 194). 

<<Sizin onu b1rak1p taptlklanmz, kendinizin ve atalanmzm takml§ 
olduklan kuru adlardan ba§kas1 degildir. Allah bunlara hi«; bir burhan 
indirmemi§tir. Hukum Allah'tan ba§kasmm degildir. 0 kendisinden 
ba§kasma ibadet etmemesini emreylemi§tir. Dogrusu din i§te budur ... >> 

(Yusuf, 40). 
<<Goklerin ve yerin gayb1 Allah'md1r. Her i§ O'na dondurUlur. Oy

le ise O'na ibadet et, O'na guvenip dayan ... » (Hud, 123). 
<<... Onunuzde, ardm1zda ve her ikisinin arasmda ne varsa O'nun

dur. Senin . Rabbm unutan degildir.» (Meryem, 64). 
<<0 goklerin, yerin ve onlarm arasmda bulunan §eylerin Rabbidir. 

0 halde sen O'na kulluk et ve kullugunda da iyice sebat et ... » (Mer
yem, 65). 

(( ... Artlk kim Rabbine kavu§maYJ. umit ediyorsa guzel bir amel 
i~lesin ve Rabbine ibadette hie; bir kimseyi ve hi«;bir §eyi ortak tutma
sm.» (Kehf, 110). 

ibadet kelimesinin bu ve buna benzer ayetlerde, yalmz tannllk id
dias1 veya sadece itaat ve kulluk manalarma tahsis edili§i ic;in herhan
gi bir gerekc;e yoktur. Bilakis dogru olan Kur'an-1 Kerim'in buna ben
zer ayetlerde davetini en mukemmel §ekilde ortaya koymu§ olmas1d1r. 
Daha dogrusu, Kur'an-1 Kerim'in kulluk, itaat ve ubudiyyetten ba§ka 
bir mana ta§1m1yan bu daveti Slrf Allah nzas1 i«;indir. Buna gore, iba
det kelimesinin bu manada dondurulmas1, dogrusunu soylemek gerekir
se Kur'an c;agnsmm c;ok dar manalara Slkl§tmlmas1 demektir ve bu
nun kat'i neticesi §Udur: Allah'm dinine inanan herkes bu s1mrll dar 

. du§unceyi Kur'an'm daveti zannedecek ve boylece Kur'an-1 Kerim'in 
s;grettiklerine tabi olmayacaktlr.» (Mevdudi, Dort Terim, Turkc;e c;ev: 
i. Kaya, 0. Cilac1. 89 -·108). · 

__ _,0001---
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Suat-1 Miistakim : 

Bizi dogru yola ilet. 
Ba§langH;ta Allah Teala'ya hamd edildigine gore, arkasmdan is

teklerin gelmesi uygundur. Nitekim hadiste belirtildigi gibi Allah (c,c.) 
Fatiha'nm yans1, Bana yans1 kulumad1r ve kulumun istedigi kendisi
nindir» buyurmu§tur. Bu durum isteyenin en iyi halidir ki, isteneni med
hetmekte ve sonra kendi ihtiyacm1 zikretmektedir. Bunun yam s1ra 
mii'min karde§lerinin ihtiyac;lanm dile getirmek iizere «Bizi dosdogru 
yola hidayet et» demektedir. <;unkii bu «dosdogru yol»: ihtiyacm en 
iyi §ekilde ifadesi ve ihtiyaca en iyi §ekilde muhteviyat verilmesidir. Bu
nun ic;in Allah kulunu dosdogru yola, hidayete y6neltmektedir. <;unkii 
0 en miikemmeldir. Buradaki istek, isteyenin halini ve ihtiyacm1 haber 
verme sadedinde de olabilir. Nitekim Hz. Musa'dan bahsedilirken §6yle 
buyurulur: 

«Bunun iizerine onlannkini sulad1. Sonra g6lgeye c;ekildi ve dedi 
ki: «Rabbim dogrusu bana indirecegin hayra muhtac1m.>> (Kasas, 24). 

Bununla beraber isteyenin nitelikleri daha 6ncede gec;mi§ olabi,lir. 
Nitekim ballk sahibinin sozlerini zikrederken Allah Te~la §6yle buyurur : 

«Ziinnun'a da hani o ofkelenerek giderken kendisine giic; yetire
miyecegimizi sanml§tl. Ama sonunda karanllklar ic;inde uSen'den ba§ka 
ilah yoktur. Sen miinezzehsin. Dogrusu ben haks1zhk edenlerdenim» di
ye niyaz etmi§ti.» (Enbiya, 87) . 

Veya istekleri, murecced 6vgii §eklinde de olabilir( ... ) 
Bazen hidayet kelimesi kendiligindEm miiteaddi olur ve bize ilham 

et, bizi muvaffak k1l veya nz1kland1r veya ver anlamm1 kazamr. Nite
kim burada bu §ekildedir. Keza diger bir ayette : 

ccBiz ona iki de yol g6sterdik.>> (Beled, 10) buyuruluyor. 
Burada biz ona hay1r ve §erri bildirdik anlammad1r. Hidayet keli-

mesi, bazan da ( -.)1 ) ile miiteaddi olur. Bu takdirde ir§ad ve delft-

let anlamma gelir. Nitekim Allah Teala'mn §U ayetlerinde b6yledir : 
«Rabbinin nimetlerine §iikrederdi. Onu begenip sec;mi§, kendisini 

dogru bir yola iletmi§ti.» (Nahl, 121). 

((Ve onlan cehennem yoluna gotiiriin.» (Saffat, 23). 

cci§te b6ylece sana da buyrugumuzdan bir ruh vahyettik. Sen kitap 
nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onunla kullannnzdan diledigimizi 
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dogru yola eri§tirdigimiz bir nur k1ld1k. :;liiphesiz ki., sen de dogru bir 
yolu gostermektesin. (:;iura, 52). 

Bazan da ( J ) lam ile miiteaddi olur. Nittkim cermet ehlinden 

bahsedilirken §Oyle denilmektedir: 
((Gogiislerinde kinden ne varsa sokiip atm1§1zd1r. Altlarmdan u

maklar akar. Ve derler ki : ccHamd olsun Allah'a ki, bizi hidayetiyle bu
na ula§tlrdl. Eger 0 bizi ula§tlrmasayd1 biz hidayete ula§mazd1k. Andol
sun ki, Rabbimizin peygamberleri hakk1 getirmi§tir.» Onlara : ((Yap
makta olduklanmzdan dolay1 mirasc;1s1 k1lmd1gm1z cennet i§te budun} 
diye seslenilir.» (A'raf, 43). 

Bizi muvaffak kll ve onun ic;in ehil eyle manasma gelir. 

S1rat-1 Miistakim'e gelince ( ~~ .kl _,....J I ) : 

imam Ebu Ca'fer ibn Cerir el-Taberi der ki ; te'vil ehlinin hepsi ic
ma' ettiler ki : s1rat-1 miistakim, egriligi biigriiliigii olmayan apapk yol
dur. Biitiin araplarm liigatmda bu anlama gelir. 

Bu noktadaki §evahid say1lm1yacak kadar c;oktur. Sonra araplar 
s1rat kelimesini her tiirlii soz ve davram§ ic;in kullamrlar. Dogru ola
na diizgiin manasmda, egri olana da egri anlammda s1rat tabirini kul~ 
lamrlar. Selef ve haleften miifesirler; s1rat kelimesinin tefsiri konu
sunda ihtilaf etmi§lerdir. Fakat hepsi birtek noktaya yonelmi§tir ki, bu 
da Allah ve Rasuliine ittiba'd1r. S1ratm Allah'm kitab1 oldugu hususun
da rivayetler vard1r. Nitekim ibn Ebu Hatfi:n der ki : Bize Hasan ibn 
Urfe ... Ali ibn Ebu Talib'den nakleder ki o §Oyle demi§ : Allah'm Ra
sulii ccsuat-1 miistakim» Allah'm kitab1d1r» buyurdu. ibn Cerir, Ham
za ibn Habib el-Zeyyad'm rivayetiyle aym hadisi nakleder ki bu hadis 
Kur'an'm faziletleri babmda gec;mi§ti. imam Ahmed ve Tirmizi Haris'
in rivayetiyle Hz. Ali'den merfu' olarak nakleder ki, 0 §oyle demi§: 
c•Kur'an Allah'm sapasaglam ipidir, o zikr-i hakim ve s1rat-1 miistakim
dir.» Bu hadis mevkuf olarak da Hz. Ali (r.a.) 'den rivayet edilir. :;liiphe
siz en dogrusunu Allah bilir. 

Sevri, Mansur'dan ... 0 da Abdullah'dan naklen der ki s1rat-1 
miistakim Allah'm kitab1d1r. Denildi ki o islam'd1r. 

Abdullah ibn Muhammed ibn Akil, Cabir'den nakletti ki; sirat-1 
miistakim islam'm kendisidir ve gokle yeryiiziiniin arasmdan daha ge
ni§tir. ibn el-Hanefiye de bu ayetin tefsirine ((s1rat-1 miistakim» Allah'm 
kullarmdan, ondan ba§kasm1 kabul etmedigi islam dinidir» .der. 

Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem der ki: S1rat-1 Miistakim is
lam'm kendisidir. 

imam Ahmed ibn Hanbel bu hadisi Miisned'inde nakleder ve der 
ki; Hasan ibn Siivvar Ebu'l-A'la ... Niivas ibn Sem'an'dan nakleder 
ki o, Rasulullah (s.a.) 'dan §6yle duydugunu bildirmi§ti: ((Allah (darb-1 
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mesel) ornek olarak dosdogru yolu (s1rat-1 mustakim'i §oyle) gostermi§
t.ir. S1rat'm iki yakasmda iki sur, a~1k kapllar ve kap1lann uzerinde ge
rilmi§ perdeler vard1r. S1rat'm kapiSmda bir miinadi der ki : Ey insan
lar hepiniz birlikte s1rata (dosdogru yola) giriniz ve (yolunuzu) egip 
bukmeyiniz. S1ratm uzerinden de bir miinadi aym §ekilde ~agmr. insan 
bu kapllardan birisini ac;mak istediginde der ki, yaz1klar olsun onu a~
ma, c;unku sen onu a~arsan i~ine girersin. S1rat islam'd1r, iki sur Al
lah'm hadleridir. A~1k kapllar Allah'm haramland1r. S1ratm ba§mdaki 
bu c;agmc1 Allah'm kitab1d1r. S1rat'm uzerindeki ~agmc1 Allah'm her 
muslumamn kalbindeki uyanc1s1 (vaizi) dir. ibn Ebu Hatim, ve ibn 
Cerir, Leys ibn Sa'd'm rivayetiyle aym hadisi naklederler. Tirmizi ve 
Nesei de Ali ibn Hacer kanaliyle Nuvas ibn Sem'an'dan nakleder;_ 

Bu isnad, hasen ve sahihtir. En dogrusunu Allah bilir. 
Mucahid der ki: s1rat-1 mustakim haktlr. Bu ifade daha §iimullu

dur, aynca daha onceki ifadelerle bunun arasmda ~eli§ki yoktur. 
ibn Ebu Hatim ve ibn Cerir, Ebu Nadr H8.§im ibn el-Kas1m'm ha

disinde Ebu'l-Aliye'den nakleder ki, s1rat-1 mustakim Hz. Peygam
ber ve arkasmdan gelen iki ashabiChr. As1m der ki biz bunu Hasan'a 
naklettik o da Ebu'l-Aliye dogru soylemi§, dedi. 

Butun bu sozler sahihtir ve uyulmas1 gerekir. Tutarhd1r, c;unku Hz. 
Peygambere tabi' olan, ondan sonra gelen Ebubekir ve Orner (r.a.) 'e 
uyan kimseler hakka uymu§ olur. Hakka uymu§ olan islam'a uymu§ 
olur. islam'a uyan Kur'an'a uymu§ olur ki o, Allah'm kitab1, kopmaz ipi 
ve dosdogru yoludur. Butiin bu ifadeler dogrudur ve birbirlerinf tasdik 
eder. Hamd Allah' a mahsustur ... 

Taberani der ki Muhammed ibn Fadl el-Sakati. .. Abdullah'tan nak
leder ki o §oyle demi§: S1rat-1 Mustakim Rasulullah'm bizi uzerinde terk 
ettigi yoldur. Bunun i~in imam Ca'fer ibn Cerir merhum §oyle der : 
Bu ayetin yani ((bizi dosdogru yola hidayet et>) ayetinin en uygun te'vili 

. onunla §unun kastedilmi§ olmas1d1r : Senin ho§nud olacagm yolda se
bat etmeye bizi muvaffak k1l, kullanndan soz ve amelleriyle kendileri
ne nimet ettigin s1rat-1 mustakime bizi muvaffak k1l. <;unku ona muvaf
fak olan Allah'm kendilerine nimet ihsan ettigi peygamberlerin, sadlk
larm, §ehidlerin ve salihlerin yoluna muvaffak olur. Ona muvaffak 
o1anlar da islam'a muvaffak olur. Peygamberleri tasdik etmek, kitaba 
sanlmak, Allah'm emrettigiyle amel edip yasaklad1gmdan ka~mmak, 
peygamberinin yolundan gitmek, dort halifenin yolunu izlemek ve saJih 
kullann yolundan gitmek, S1rat-1 mustakim tabirinin i~erisine girer. 

Denilirse ki, mu'min her vakit namazda ve diger zamanlarda hida
yeti nasll isteyebilir, halbuki kendisi bu s1fatla muttas1ftlr? Bu, acaba 
mevcudun elde edilmesi babmdan m1d1r, yoksa ba§ka turlu mudur? 

Bunun cevab1, hay1rd1r. Eger mu'minin gece ve gunduz hidayet is-
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temeye ihtiyac1 olmasayd1 Allah Teala onu buna yoneltmezdi. Zira kul, 
her an ve her durumda, Allah'm kendisini hidayette sabit k1lmasma ve 
bunda ba§an kazamp basiretini a~;ak tutmasma muhta<;tlr. Bu ihtiyac1 
her an artmakta ve devam etmektedir. Kul, kendi nefsi i<;in Allah'm is
tediginin di§mda fayda veya zarara muktedir degildir. Bunun i<;in Al
lah Teala, kullanm hep yard1m1, ba§ansi ve sebatlyla destek istemeye 
yoneltm'ektedir. Dolay1s1yla Allah'm, istediginden muvaffak k1ld1g1 ki§i 
mutludur. Allah Teala dua edenin duasma icabet edecegini te'min et
mf§tir. Ozellikle zor durumda ve muhta<; olan ki§i, gece ve gtinduz O'na 
yalvaracak olursa. Nitekim §oyle buyurmaktad1r: 

«Ey iman edenler, Allah'a peygamberine, indirdigi kitaba inanm. 
Kim Allah'l meleklerini, kitaplanm, peygamberlerini ve ahiret gununu 
inkar ederse §Uphesiz derin bir sap1khga di.i§mi.i§ti.ir.» (Nisa, 136). 

Burada Allah inananlara imam emretmektedir. Bu, mevcudun el
de edilmesi sadedinde degildir. QU.nku istenen imana destek saghyan 
amellerde sebat edip devam etmek ve bu davram§l surdurmektedir. Dog
ruyu en iyi Allah . bilir. 

- ---- iZAHI - --- -

ibn Kesir tefsirinin M1s1r bask1smda aynca §U bilgiler veriliyor : 

Cumhur'un k1raetine gore dosdogru yol anlamma gelen \ 1.1..;-- ) 

s1ra t kelimesi sad iledir. S1rat'1, sin ile ( 1.1 r ) ve ze ile 

1.1 J j ) okuyanlar da vard1r. Ferra'mn dedigine gore, bu okuyu§lar 

Beni U'zer ve Beni Kelb kabilesinin IU.gatld1r. 
(. "' ) Allah'm hidayeti say1lmayacak kadar c;e§itlidir. Nitekim Allah 

Teala: «Allah'm nimetlerini saymaya kalkl§Samz sayamazsm1z.» bu
yuruyor. (ibrahim, 34). 

Ancak bunlar belirli s1ralara inhisar etmektedir. Birincisi ki§inin 
menfaatlerini gorebilecegi guc;leri ifade etmektedir. Akli kuvvetler, ba
tmi hlsler ve zahiri duygular gibi. ikincisi Hakk ile batlh, dogru ile eg
riyi ay1ran bozuklugun delillerini gostermektedir. 

U<;uncusu Peygamberler gondermek ve kitaplar indirmekteki hida
yettir ( ... ) 

. . . Dordiincusu mii.'minlerin kalblerine s1rlarm a<;Iklanmasi ve va
hiy, ilham ve ru'yay-1 sadlka gibi hallerle bazl §eylerin kendilerine gos
terilmesidir. Bu k1s1ma ancak nebiler ve veliler nail olabilirler. (Mecma' 
iit-Tefasir). 

Hidayet konusunda Re§id R1za §6yle diyor : 
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I - <<Allah Teala insanlara dart turlu hidayet lutfetmi§tir ki bu· 
nunla insanoglu mutluluga eri§ir. Tabii vicdamn ve f1tri ilhamm (i~

gudunun) hidayeti, yol gostericiligi ve rehberligi. t~gudu insanm dogu§
tan sahip oldugu bir kabiliyettir. Qocuk dogduktan hemen sonra gtda 
alma istegini duydugu i~in, ac;hk hisseder ve bunu elde etmek ic;in do
gu§tan bir duyguyla bagmp aglar. Agzma meme kondugu zaman onu 
yakalaytp emme ic;gudusune sahiptir. 

II - Duyu ve hislerin hidayeti. Bu biyolojik hayatta bilincin mii· 
temmimi niteligindedir. Her iki halde butun canhlar insanlarla mii§
terektirler. Anca,k--insanlardaki bu duygu c;ok daha mukemmeldir. Zira 
hayvanlarm ic;gudusu ve duyulan dogduktan bir sure sonra geli§meye 
ba§lar. insanda ise bunun ztddma uzun surede tedrici olarak bu duygu
lar olgunla§Ir. Gormez misiniz dogumdan sonra c;ocukta ses ve e§yayt 
idrak izleri goze c;arpmaz. Bir sure sonra gorur. Ancak yeterince gorme 
duyusu geli§medigi ic;in mesafeleri tayin edemez. Uzag1 yakm, yak1m 
uzak gorlir ve uzaktaki bir §eyi elde etmek ic;in elini uzat1r. isterse bu 
gokyliz:Undeki ay olsun. Qocugun duyumlan olgunluk merhalelerinde 
ilerredikc;e geli§ir. 

III - Akll : Allah insanoglunu toplum hayatl ya§amak ic;in ya
ratml§tlr: Ve insana bu toplumsal hayat ic;in gerekli duyulan ic;gudii 
ve vicdan §eklinde sunmaml§br. Anda ve karmcada oldugu gibi, top
lum hayab ic;in insan ic;gudusu yeterli degildir. An ve karmcaya her
kesin topluluk ic;inde gorevini yerine getirdigi, herkesin bir i§i uslen
<ligi ve boylece c;e§itli ve turlu hayat imkanmm bulundugu toplum ic;e
risinde ya§ayabilmesi ic;in ic;gudu lutfetmi§tir. insana gelince insan tu· 
riinde bOyle bir ic;gudu mevcud degildir. Bunun i~in Allah Teala ic;gu~ 
dliden ve duygulardan c;ok daha buyuk bir hidayet rehberi vermi§ ki 
bu, ak1ld1r. Duyularm yamlgtsmt duzeltir, hislerin hatasm1 tashih eder 
ve sebeplerini a~1klar. GOz uzaktaki buyuk bir §eyi ku~uk, suya uzablan 
dlizgtin c;opu egri goriir. Safrah ki§i tathy1 ac1 samr. l§te bu gibi du
yumlarm bozuklugundan_ dogan eksiklikleri telafi edip ona rehberlik 
eden aktldtr. 

IV - Din: Ne var ki idrak baktmmdan duyularm yamlmas1 gib! 
ak1l da yamhr. Ve insan kendi tlirunun, §ahsmm mutlulugu ic;in duyula
nm ve akhm kullanmay1 ihmal eder. Bu vas1talan sap1khk yollannda 
yurumek ic;in kullamr, §ehvetinin ve egoizminin esiri ktlar ve kendini 
felaketlerin uc;urumuna gotlirur. Duygular kaypakhk c;tkmazlarma dal· 
dtkc;a, arzular akh kolele§tirdikc;e o da <;e§itli hile yollan bulur. Bu du
ruma du§en kimse nas1l mutlll hayat surebilir? Bu arzu ve isteklerin 
hic;birisi hudud tammaz, ki§i tek ba§ma bunlara kar§I duramaz. Qogu 
kez ba§kalanmn elindekileri almaya c;ah§Ir. Bu sebeple toplumdaki fert
lerden bir ktsmt digerinin du§mam haline gelir, menfaatleri c;ati§Ir. _Qe-
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ki§irler, savunurlar, miicadele ederler, diretirler, saldmrlar ve nihayet 
birbirlerini yok ederler, l§te bu gibi hallerde yukarda sayd1g1m1z iic;: ·hi
dayet rehberi de onlara kafi gelmez. Bunun ic;in insanlar arzularmm ka
ranhklarma dald1klan ve hevesleri ak1llanm maglub ettigi zaman, ken
dilerine yol gosterecek ve yanmda durup geride buakt1klanndan elleri
ni c;ekmelerini saghyacak, i§leri ic;in hududlar c;izecek bir hidayete, reh
bere muhtac;brlar. Aynca insan tabiatmda yereden gizli bir giic; vardJ.r. 
Bu giic;, kainatta sebebi bilinmeyen her olaya hakimdir. 

Bu giic;, varhgm dayanag1 olan, tjim mevcudu insana lutfeden giic;
tiir. Bu s1mrh hayatm otesinde onun bir hayat sahibi oldugunu gos
terir. insan ilk iic; rehberl~ kendisini yaratan ve kendisine bu hidayet
leri lutfeden yarat1c1 giiciin sahibine kar§l gorevlerini tayin edebilecek 
giic;te midir?Haytr. O'nu tayin edecek rehber dindir, Allah onu 
insanogluna lutfetmi§tir. i'?te Ktir'an-1 Kerim Allah'm insanogluna 
lutfettigi bu c;e§itli hidayet ve rehberlik tiirlerini muhtelif ayetlerde bi
ze ac;1klamaktad1r. (Re§ict· R1za el-Menar, I, 62 - 64). 

---oOo---

tlahi Nimet : 

Nimete erdirdiklerinin yoluna; gazaba ugrayanlann 
ve dalalete dii~enlerinkine degil. 

Yukanda zikrettigimiz hadis-i §erif'te belirtildigi gibi kul; «bizi dos
dogru yola hidayet et» dedigi zaman Allah Teala : «Bu kulum ic;indir 
ve kulumun istedigi kendinindir» buyurur. <<Kendilerine nimet verdik
lerinin yoluna» kavli celili; s1rat-1 miistakimi tefsir etmektir ve ana 
bedeldir. Gramerciler boyle derler. Atf-1 beyan olmas1 da caizdir. ~iip
hesiz ki en dogruyu Allah bilir. 

«Nimete erdirdiklerin»den maksad, Nisa suresinde zikri gec;enler-
dir. 

«Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, i§te onlar Allah'm ni
metine eri§tirdigi peygamberler, s1ddiklar, §ehitler ve salihlerle birlik
tedirler. Ne iyi arkada§t1r onlar. Bu biiyiik lutuf Allah'tandlr.,, . (Nisa, 
69 -70). . 

Dahhak, ibn Abbas'tan naklen der ki, «nimete erdirdiklerin» ifadesi 
ile kendilerini ibadet ve taatmla nimetlendirilenlerin, peygamberlerin, 

Tefsir. C. TI, F . 8 
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Slddiklarm, §ehitlerin ve salihlerin dogru yolu kastolunmaktadlr. Bu, 
Rabbimiz Allah Teala'mn §U kavlinin naziridir: 

«Kim de Allah'a ve Rasuliine itaat ederse, i§te onlar Allah'm ni
met verdikleri ile beraberdirler.» 

Ebu Ca'fer el-Razi, Rebi' ibn Enes'den naklen der ki; «kendilerine 
nimet verdiklerinin» yolundan murad; peygamberlerdir. 

ibn Ciireyc ise ibn Abbas'm bunlann mii'minler oldugunu soyledi
gini nakleder. Miicahit de aym §ekilde soylemi§tir. Veki' ise bunlarm 
miisliimanlar oldugunu soyler. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem bun
larm Hz. Peygamber ve beraberindekiler oldugunu soyler. ibn Abbas'tan 
nakledilen yukardaki tefsir ise en §iimulliisiidiir. Dogruyu Allah · bilir. 

----- iZAHI -----

Burada bahis mevzuu edilen nimet konusunda F. Razi §oyle diyor: 
«Kendilerine nimet · verdiklerinin yoluna.» ifadesinde birkac; fayda 

vard1r: · 
Birinci fayda: Nimetin tarifi konusundad1r. Bu hususta ihtilafa 

dii§iilmii§tiir. Baz1lan nimetin ihsan yoluyla ba§kasma ula§tlnlan bir 
menfaattan ibaret oldugunu soylerler. Bir k1sm1 da der · ki nimet ba§.
kasma ihsan yoluyla edilmi§ olan giizel faydad1r. Ve derler ki; biz bu 
_kayd1 §Unun ic;in Have ettik: Nimet §iikrii gerektirir. Eger kotii ollirsa 
bu takdirde §iikrii gerektirmez. Dogrusu soylemek gerekirse bu kay1t 
muteber . degildir. Qiinkii nimetin; -i§lenen-fiil yasak da olsa- ihsan 
ile §iikrii gerektirmesi caizdir. Zira nimetin §iikrii gerektirme yonii gii
nah ve cezay1 gerektirme yoniinden aynd1r ve bunlan birle§tirmeyi en
gelleyen hie; bir engel yoktur. Gormez misin fas1k nimetlendirilmesi se
bebiyle §iikre miistehak olur, Allah'a isyam sebebiyle de zemme. Bu ko
nuda mes'elenin boyle olmamas1 neden caiz olmaz. Biz yukardaki tarifin 
ac;1klanmasma donelim. Menfaat dedik, c;iinkii s1rf zarar nimet olmaz. 
ihsan yoluyla yap1lm1§ dedik c;iinkii ha}{ olarak elde edilen bir fayda ol
sa veya yapan ki§i yapllan ki§inin faydasm1 degil de kendi faydasmi 
kasdetmi§ olsa bu da nimet olmaz. Bu, cariyesin.e ihsan edip de onunla 
kazanc; saglamasm1 temin eden kimseye benzer. 

Nimetin tarifini bildikten sonra bu mes'elenin birkac; dala aynldl-
. gm1 goriiriiz. Birinci dal : iyi bil ki, yaratlklara ula§an her tiirlii fayda 

ve onlardan def'edilen her tiirlii zarar Allah Teala'dand1r. Bunun ic;in 
Allah Teala: «Size gelen nimet Allah'tandn")) buyuruyor. Ote yandan 
nimet iic; k1simd1r. Birisi var edilmesi yalmz ve yalmz Allah'a mahsus 
olan nimettir. Yaratma ve nz1k verme gibi. ikincisi her ne kadar di§ 
goriinii§ii itibariyle Allah'tan ba§kasi kanaliyle elde edilmi§ olsa da ger-
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c;ekte Allah'tan ula§ml§ olan nimettir. Qiinkti o nimeti yaratan Allah 
Teflla'd1r ve o nimeti veren ki§iye lutfeden de Allah'tlr. ( ... ) Uc;iinciisii 
Allah'tan bize, bizim taat1m1z yoluyla ula§an nimettir ki bu cia Allah 
Teala'dand1r. ( .. . ) Dordiincii dal ise Allah Teala'mn kafirlere nimet ve
rip vermeyecegi konusundad1r. Bizim arkada§lanm1z (ehl-i siinnet) 
Allah Teala'mn kafire nimet vermedigi gorii§iindedirler. Mu'tezile ise 
~atirin iizerinde Allah'm hem dini, hem de diinyevi nimetleri bulun
dugu gor~§iindedirler. (Fahreddin el-Razi, Mefatih el-Gayb, I, 258-259). 

Bu boliim surenin biitiiniin tefsiri iizerindedir. Bu konuda birka~ 
fas1l yeralmaktad1r. Birinci fas1l bu sureden elde edilen akli s1rlar ' ko
nusundadir. 

iyi bil ki; diinya alemi Slkmtllar alemi ve karartllar alemidir. Ahi
ret alemi ise safa alemidir. Diinyaya nisbetle ahiret; dala nisbetle kok, 
golgeye nisbetle cisim gibidir. Diinyada bulunan her §eyin ahirette mut
laka bir kokii vard1r. Aksi takdirde bo§ bir serab ve anlams1z bir hayal 
gibi olur. A.hirette bulunan her §eyin de di.\nyada bir misali vard1r. Aksi 
takdirde, meyvesiz aga~, delilsiz medlul gibi olur. Ruhaniler alemi ay
dmhklar ve parlakhklar alemidir, zevk, lezzet, siirur ve dinlenme s.le
midir ( ... ) 

Bunu bildikten sonra, biz deriz ki; RasUliin be§eri halinin kemali 
ancak Allah'a da'vet ile ortaya ~1kar ve bu da'vet de ancak Bakara su
resinin sonunda Allah'm zikrettigi gibi yedi §eyle tamamlamr. ( . . . ) 
Bakara suresinin son ayetinde belirtilen bu yedi mertebeyi Hz. Muham
med (s.a.) mi'raca ~1ktlg1 zaman ruhaniyet aleminden almi§tlr. Mi'rac'
tan inince kaynagm etkisi a~1ga ~1kanda goriilmii§ ve bunun ifadesi de 
Fatiha suresi olmu§tur. Dolayisiyla bu sureyi namazmda okuyan ki§i 
Hz. Muhammed'in devrinde kaynaktan a<;1ga nas1l <;Iktlysa ve bu nur
lar nas1l ortaya indiyse aym §ekilde o da kaynaktan ortaya <;Ikan nur
lann kaynagma ula§Ir. Bunun i<;in Rasulullah (s.a.) : «Namaz, mii'mi
nin mi'rac1dlr» buyurmu§tur. (Fahreddin el-Razi, Mefatih el-Gayb, I , 
264- 266) . 

--oOo---

Gazaba Ugrayanlar : 

«Gazaba ugrayanlann ve dalalete dii§enlerinkine degil.» 
((Bizi dosdogru yola hidayet et, kendilerine nimet verdiklerinin yo

luna. )) Bunlann vasf1 ve nitelikleri yukarda ge~mi§tir. Bunlar hidayet 
ve istikamet ehlidir' er. Allah'a ve Peygamberine itaat ederler, emirleri
ni dinler, yasaklanm terk ederler. ((Gazaba ugrayanlarm yollanna de
gil. ll Onlar iradelerini bozmu§lar, hakk1 ogrendikten sonra ondan yiiz 
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~evirmi§lerdir. <<Sap1klarm yoluna da degil.>> Onlar bilgiyi yitirmi§ler, 

sap1khga dalmi§lardir. Hakk1 asia bulamazlar. ( .:r-JL..;.ll "i.) )· kelime

sinin ba§mdaki lam ile soze te'kid verilmi§tir. Boylece ortada iki bozuk 
yol bulundugu gosterilmektedir; bunlar yahudi ve h1ristiyanlarm yolu- · 

dur. Baz1 gramer bilginleri buradaki ( ~ ) edatmm istisna oldu

gunu iddia etmi§lerdir .... 
Bir k1snn da buradaki lam'm zaid oldugunu ve sozun takdirinin, 

«gazaba ugrayanlarm ve sap1klann di§mda» §eklinde oldugunu soyle
mi§lerdir. Bu hususta bir de Accac'dan delil getirmi§lerdir. Dogrusu ise 
bizim once zikretmi§ oldugumuzdur. Bunun i~in Ebu Ubeyd Kas1m ibn 
Sellam «Kur'an'm faziletleri>> adh kitabmda Ebu Muaviye'nin ... 
Orner ibn Hattab'dan naklettigi bir hadJs-i §erifi rivayet eder ki Hz. 

Orner bu a yeti §U §ekilde okumakta· imi§ : (.:r-JL..;.ll ~ .) ·~ y ~\ ~ ) 

Bu isnad sahihtir. Nitekim Ubeyy ibn Ka'b'm da boyle okudugu ri
vayet edilir. Bu okuyU§Un her ikisinden de tefsir §eklinde sad1r oldugu 
bellidir. Bu da gosteriyor ki; bizim soyledigimiz gibi lam olumsuzlugun 
te'kidi i~in getirilmi§tir. Ta ki kendilerine nimet verilenlerin uzerine 
atfedilme vehmi kalmasm ve iki yol arasmda fark oldugu bilinsin de 
her ikisinden de uzakla§Ilsm diye. iman ehlinin yolu hakk1 bilmeye ve 
hak ile amel etmeye dairdir. Yahudiler ameli kaybetmi§ler, hiristiyan
lar da ilmi yitirmi§lerdir. Bunun i~in yahudiler gazaba ugrami§lar, hi
ristiyanlar da sap1khga dti§mti§lerdir. <;unkti bir §eyi bilip terk eden
ler gazaba mustahak olurl2.r. Halbuki onun durumu bilmeyenden fark
hdir. H1ristiyanlar ise bir§eyi kasdetmi§ olmakla beraber dogruyu bula
mamaktadirlar. <;unku i§i yerine yerle§tirmemektedirler. As1l mes'ele 
hakka ittibadlr. Onlar bunu yitirmi§lerdir. Yahudi ve h1ristiyanlarm 
hepsi de gazaba ugrami§lar ve sap1klard1r. Ancak yahudilerin en karak
teristik vasf1 gazaba ugramaland1r. Hadisler ve eserler boyle varid ol-
mu§tur. · 

Hammad ibn Seleme Semmak kanaliyle ... Adiyy ibn Hatim'den 
nakleder ki; 0 Rasulullah (s.a.)'a gazaba ugrayanlarm kimler oldugu
nu sordugunda, onl~r yahudilerdir dedi, sap1klann ise h1ristiyanlar 'oldu
gunu buyurdu. Bu hadisi de Stifyan ibn Uyeyne, ismail ibn Halid yo
luyla ~a'bi'den ve Adiyy ibn Hatim'den nakleder. Adiyy'nin bu hadisi
nin bir~ok rivayet §ekilleri ve degi§ik laf1zlan vard1r ki bunlan zikret
mek uzun surer. 

Abdtirrezzak der ki, bana Ma'mer ... Abdullah ibn ~akik'ten nak
letti ki ona Rasulullah (s.a.)'dan i§iten birisi haber vermi§, RasUlullah 
(s.a.) vadi el-Kura da ve atlmn uzerinde imi§, Adannn biri Rasulullah 
(s.a.) 'a «Ey Allah'm Rasulu bunlar kimlerdir?~> diye sormu§, 0 da, gaza- d 
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ba ugrayanlar yahudilerdir, sap1klar da h1ristiyanlard1r buyurmu§. Bu 
hadisi Cureyri, Urve, HiUid el-Hazza', Abdullah ibn :;;akik'tan rivayet 
ederler. Ancak hadis murseldir, ~unku Rasulullah (s.a.) 'dan kimin ri
vayet ettigi zikredilmemektedir. Urve'nin rivayetinde Abdullah ibn 
Orner ismi ge~er. :;;uphesiz dogruyu en iyi Allah bilir. 

ibn Merduyeh... Ebu Zerr (r.a.) 'den ·nakleder ki o §6yle de
mi§tir: Rasulullah (s.a.) 'a gazaba ugrayanlann kimler oldugunu sor
dum, yahudiler buyurdu, ya sap1klar dedim, h1ristiyanlard1r buyurdu. 

Suddi, Ebu Malik'ten, Ebu Salih'ten, ibn Abbas'tan, Murre el He
medani'den ve Abdullah ibn Mes'ud ile Peygamberin ashabmdan bir 
cemaatten nakleder ki, gazaba ugrayanlar yahudilerdir, sap1klar da hl
ristiyanlardir. 

Dahhak ve ibn Cureyc, ibn Abbas'tan nakleder ki; gazaba ugrayan
lar yahudilerdir, sap1klar da h1ristiyanlard1r. 

Rebi' ibn Enes, Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem ve bir ba§kas1 da 
boyle demi§lerdir. ibn Ebu Hatim'in de bOyle dedigi nakledilir. Bu konu
da mufessirler arasmda ihtila.f oldugunu bilmiyorum. 

Bu imamlardan; gazaba ugrayanlarm yahudiler, sap1klarm da hl
ristiyanlar oldugunu soyleyenlerin delilleri yukardaki hadis-i §eriflerle, 
Allah Teala'mn Bakara suresinde israil ogullarma yonelttigi §U hita
bldlr: 

«Nefislerini ne kotu §eye degi§ip sattllar ... Allah'm, kullanndan 
diledigine fazlmdan (kitap) indirmesine hased ederek Allah'm indirdigi
ni inkar ettiler ve gazab ustune gazaba ugrad1lar. Kufredenlere hor ve 
kahr edici azab vard1r.» (Bakar~, 90). 

l\(aide suresinde ise §6yle buyurur : 
«De ki : «Allah katmda bundan daha kotu bir cezanm bulundugu

nu size haber vereyim mi?» 0 kimse ki, Allah ona la'net etmi§, aleyhi
ne gazab etmi§ ve onlardan maymunlar, domuzlar ve Tagut'a kullar 
k1lm1§tlr. i§te onlar yer bak1mmdan en kotu ve dogru yoldan en c;ok 
sapml§ olanlard1r.» (Maide, 60). 

((israil ogullarmdan kufredenler Davud'un ve Meryem oglu isa'mn 
diliyle la'netlenmi§lerdi. Bu, isyan etmeleri ve a§In gitmelerindendi.» 
(Maide, 78). 

(ibn Hi§am'm siretinde) Zeyd ibn Amr, Nufeyl'den nakleder ki o 
ve arkada§larmdan bir topluluk :;;am'a gidip Hanif dinini ara§~Irdikla

rmda yahudiler ona demi§ler ki; sen bizimle beraber olabilmek i~in Al
lah'm gazabmdan payim alman gerekir. 0 (Anir ibn Nufeyl) der ki, 
ben Allah'm gazabmdan ka~anm. H1ristiyanlar da oria derler ki; sen 
bizimle birlikte olabilmek i~in Allah'm gazabmdan paym1 almahsm, o 
ise buna gucum yetmez der . . F1tratl uzerine dev:am ederek mu§riklerin 
dinine ve putperestlerin putuna tapmaktan ka~m1r. Yahudi ve h1risti-
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yanhga gi.rmez. Arkada§lan ise h1ristiyanhga girerler. Qiinkii onlar hl
ristiyanhg1 yahudilikten kendilerine daha yakm bulmu§lardl. Bunlann 
arasmda Varaka ibn Nevfel de bulunuyordu. Nihayet Allah onlan yeni 
bir el9isiyle uyararak hidayete erdirince, o inen vahye iman etti. Al
lah ondan raz1 olsun. (ibn Hi§am, el-Sire, I, 224- 232). 

Bu yiice sure yedi ayetten ibaret olup Allah'a hamd, ovgii ve sena 
ile ba§lamaktad1r. Onun yiice s1fatlanmn gerektirdigi yiice isimleri zik
retmekte, k1yamet giiniindeki donii§ii hatlrlatmakta ve kullan Allah'a 
yalvarmaya ve tazarrua davet etmektedir. Kendi gii9 ve kuvvetlerinden 
uzakla§arak samimiyetle ona kul olmaya ve uluhiyette ve yiice zat1 bir 
tammaya te§vik etmektedir. Onun §eriki ve naziri veya benzeri oldugu
nu kabul etmemelerini belirtmektedir. Allah Teala'dan kendilerini 81-
rat-1 Miistakim'e hidayet etmesini dilemelerini bildirmektedir ki S1rat-1 
Miistakim, saglam dindir. Yine k1yamet giiniinde kesinkes ger9ekle§e
bilecek olan hissi s1rat-1 bilmeleri ve nimetler yurdu cennetlerde pey
gamberlerin, sad1klarm, §ehitlerin ve salihlerin yanmda konuk olabil
meleri i9in din-i islam iizere sabit olmalanm ogiitlemektedir. 

Bu sure salih amellere. te§vik etmekte ve k1yamet giiniinde salih· 
lerle beraber olmamn §artlanm belirtmektedir. Ve bat1l yollardan sa
kmd1rmakta, k1yamet giinii batll yola siiluk edenlerle birlikte ha§r ol
mamalanm bildirmektedir. Babl yolun yolculan, gazaba ugrayanlar ve 
sap1klard1r. 

e<Kendilerine nimet vermi§ olduklarmm yoluna.» buyurularak ni
met vermenin Allah'a isnad1 ne kadar giizeldir. <<Gazaba ugrayanla
rm degil» ayetinde de gazabm failini hazfetmi§tir. Aslmda hakiki olarak . 
onun faili kendisidir. Nitekim bir ba§ka ayette Cenab-1 Allah §oyle bu
yurmaktadlr : 

e<Bakmaz m1sm onlara ki, Allah'm kendilerine gazab ettigi bir kav
mi dost edinmi§lerdir? Onlar ne sizlerdendir, ne de onlardan. Ve bile bi· 
le yalan yere yemin etmektedirler.)> (Miicadele, 14). 

Herne kadar Allah kendi takdiriyle onlan sap1khga sevketmi§se de 
sap1kllgm onu yapana isnad1 da fevkaladedir. Nitekim Allah Teala §OY
le buyurur: 

e<Bu, Allah'm ayetlerindendir. Allah kimi hidayete erdirirse o dog
ru yola ermi§tir, kimi de §a§1rtacak olursa arbk onu dogru yofa erdire
cek bir kdavuz bulamazs1mz.» (Kehf, 17). 

e<Kimi Allah saptmrsa; onu dogru yola gotiirecek yoktur. 0, bun
Ian ta§kmhklar i9inde serseri bir halde b1rak1r.» (A'raf, 186). 

Bu ve benzeri ayetler; hidayete ve dalalete sevketmekte biricik kud
ret sahibinin Yiice Allah oldugunu gostermektedir. Ancak bu, kaderiye 
f1rkas1yla onlann izinde gidenlerin dedigi gibi degildir. Onlar kullarm 
hiday~t ve dalalati se9ip kendilerinin bunu ger9ekle§tirdiklerini soyle-
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mekte ve bu bid'atlarma Kur'an-1 Kerim'de mute§abih bir ayeti delil 
getirmektedirler. Bu hususu reddeden sarih delili kabul etmemekted~r
ler. Bu, ise sap1khk ve dalalet ehlinin halidir. 

Sahih bir ·hadiste; «Miite§abih goriinen ayetlere uyanlan gordiigii
niiz zaman Allah'm isimlendirdigi kimseler i§te onlard1r, bu ki§ilerden 
sakmm.>> buyurulmw~tur. Burada Allah'm• isimlendirdigi kimseler ta
biriyle Allah Teala'mn §U ayet-i celilesi kasdolunmaktadir : 

«Sana kitab1 indiren O'dur. Onun baz1 ayetleri muhkemdir ki, bun
Jar kitabm esas1d1r. Diger bir k1sm1 da miite§abihlerdir. i§te kalplerin
de egrilik bulunanlar fitne pkarmak ve te'viline yeltenmek i~in miite
§abih olanlara uyarlar. Halbuki onun ger~ek yorumunu ancak Allah bi
lir. ilimde derinle§mi§ olanlar : «Biz O'na inand1k, hepsi Rabb1m1zm 
katlndandir» derler. Bunu ancak akll sahipleri dii§iinebilir.» (Al-i im
ran, 7). 

Allah'a hamdolsun ki bid'at sahibi i~in Kur'an'da hi~bir sahih hiic
cet yoktur .. <;iinkii Kur'an; hakk1 bat1ldan ayirmak, hidayetle saplk
hgm arasm1 tefrik etmek i~in gelmi§tir. Onda ~eli§ki ve ihtilM yoktur. 
<;iinkii o Allah katmdan indirilmi§tir. <;iinkii o, Hakim ve Hamid olan 
Allah katmdan gelmi§tir. 

----- iZAHI -----

Kur'an'In Ba§langiCI: 

Fatiha suresinin Kur'an'm ba§langici olarak ifade ettigi degeri, di
ger mukaddes kitaplann ba§langi~ kisimlanyla mukayesesini yapan 
Tantavi Cevheri diyor ki: 

Bu sureye Fatiha suresi ad1 verilir, bir ad1 da «elhamdii» suresidir. 
Kur'an'm anas1, kitabm anas1, Seb'al-Mesani de denir. <;iinkii her na
mazda tekrarlamr. Vafi ve Kafi ad1 da verilmi§tir. Okuyucu bu sureye 
Kur'an'm anas1, kitabm anas1, Kati ve Vafi gibi isimlerin verilmesine 
§a§abilir. Neden her namazda okundugunu dii§iinebilir. Zeka sahibi bilsin 
k1; dilde siiiekli tekrarlanan bilenin ve bilmeyenin a~1k~a ve gizlice oku
dugu sozler, okuyanlann zihninde ilerisine ge~ilmeyen ah§Ilmi§ laflar
dan ibaret olur. T1pk1 cahillerin gozii, kulag1, akll ve bedeni gibi. insan
lar; kendi bedenlerini, gokleri ve yeri gordiikleri halde onlardaki harika 
ve e§sizlikleri tahmin edemezler. Her an onlerinde a~1k olduklan halde 
bunu farkedemezler. T1pk1 kendi iilkesindeki bilginin ve kendi kasaba
smdaki peygamberin. durumu gibi. Fatiha suresi de i§te boyledir, dogu
da ve batlda miisliimanlar onu okurlar, ancak ~ogunlugu bilgisiz olduk
lan i~in onu dii~?iinmezler. i§te bunun i~in Frenkler «bizi ezmi§ler, ~o-
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cuklanmizi oldiirmii§ler, kadmlanmiZl diri birakmi§lardir» ve biz bir 
gaflet i~erisi.nde yiiz geri olup donmii§iiz. 

Iyi bil ki; e§yarun Slrnru bilenler alimlerdir. Botanik bilgini veya tip 
J;>ilgi.ni bitkilerdeki hikmeti, bedendeki harika sistemi en iyi bilendir. 
Kur'an'1 dii§,iinerek okuyanlar da ooyledir. Eski ve yeni ilimleri inceleyen
ler Fatiha sfrresini dii§iiniip ondaki hikmeti kavrarla'r. iyi bil ki; Fatiha 
'K.ur'an'da varid olan her §eye i§aret ta§Iyan bir suredir. Gazzali'nin soy
ledigine gore; Kur'an'da on ~e§it umumi bilgi vard1r ve bu her bilgi.nin 
altmda diger §ubeler bulunmaktadir. 1 - Allah'm zatmm bilgisi. 
2- S1fatlarmm bilgisi. Zatmm bilgisi, O'nun zati gibi hi~ bir §ey bulun
madigmi belirtip tenzih ve takdis etmektir. S1fatlarmm bilgisi ise 0' 
nun Kadir, Miirid, Alim, Hayy, ve Semi' gibi s1fatlarm sahibi oldugunu 
bilmektir. 3 - Allah'm alerdn yarataru ve ibda' edeni olmasm1 bil
mek. Gokleri direksiz diken, yeryiiziinii yayan O'dur. 4 - Cennet ce
hennem, sevap ve ceza gibi ahirete ait halleri bilmek. 5 - S1rat-1 Miis
takim denilen dosdogru yolun bilgisi. 6 - kotii huylan terketmek in
sam riisvay edici huylan birakmak, iyi i§ler becerip yiice ahlakl benim
semek ve fazileti yaymak. 7 - insanlara nimet veren Allah'1 amp 0' 
nu hamd ile medh ve sena etmek. 8 - Zalimlerin azgmlarm ve katir· 
lerin bahsi. 9 - Kafirlere kar§I delil getirmek. 10 - Hiikiimlerin hu
dudunu tayin. i§te Kur'an'da varid olan ilimler --Gazzali'ye gore- bun
lardlr ve bunlardan sekizini Fatiha suresi ihtiva etmektedir. Besmele ile 
Allah'm zat1 zikredilmekte, sonra Rahman ve Rahim oldugu belirtile
rek s1fatlanna ge~ilmektedir. Rahmet ve miilk bilindigi gibi kudreti, ira
deyi ve ilmi gerektirir ki bunlar Kur'an'da varid olan Sifatlarm belli ba§
hlandir ( ... ) Alemlerin rabbi denirken bu ifadenin i~erisinde ilimlerin 
pek ~ogu gizlenmi§ bulunmaktadir. Yukanda buna bir nebze i§aret et
mi§ ve alemlerin ulvi ve siifli alem olmak iizere ikiye aynldigmi belirt
mi§tik. ilimlerin ~ogunlugu bu ifadenin i~erisinde yer ahr ~iinkii biitiin 
ilimlerin konusu Allah'm rahmetinin eserleri ve alemleri terbiye edi§i
nin niimuneleri olarak ilahi fiillerin sonucudur ( ... ) Yine bu surede 
cennet ve cehennemi.n zikri, nimet ve azabm, sevab ve cezanm zikri ile 
dordiincii tiir ilimler de yer almaktadir. Kur'an'da pek ~ok olarak zik
redilen bu konu burada «Din giiniiniin sahibi» ifadesiyle belirtilmi§tir. 
Dosdogru yol anlamma gelen s1rat-I miistakim'de ise iyi ve kotii fiiller
le, bunlara ait davraru§lar yer almaktad1r. Ve nihayet «kendilerine ni
met verdiklerin» denilirken peygamberlerin, salihlerin ve mii'minlerin 
k1ssas1 sozkonusu edilmektedir. Gazaba ugrayanlann ve sap1kllga dii
§enlerin k1ssas1 Kur'an-1 Kerim'de pek ~ok kere yer ahr. Kendilerini 
felakete ve hiisrana gotiiren davraru§larm tarihi seyri anlatihr. i§te 
Kur'an'm ihtiva ettigi ilimler bunlar ve i§te bunlarm Fatiha suresinde 
yer ah§ §ekli. Boylece bu sureye Kur'an'm anas1, Kati veya Vafi ad1 ve-
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rilmesinin gerc;ekten hakikatm ifade_si oldugu ortaya c;1km1yor mu? 
(Tantavi Cevheri, Tefsir el-Cevahir, I, 20- 21). 

Kur'an'm ba§lang1c1 olan Fatiha ile diger belagat eserlerinin ba§
langic;lan arasmda bir kar§lla§tlrma : 

Ey ak1l ve zeka sahibi, iyi dii§iin; akhnla kavra ve taklidden sa
Km. Bakl§m akli, anlayi§m ruhi olsun, ba§kalannm ardmdan gitmek
ten kac;m. i§te sana Muallaka ad1 verilen §iir abidelerinin ba§lang1c;lan 
hakkmda birkac; soz soyliyecegim. Boylece kafanm aydmhg1, aklmm nu
ru, gonliiniin samimiyetiyle onlarla Fatiha suresi arasmda bir mukaye
se yapmaya c;ah§ ve vahiy soziiyle; Ukaz, Mecenne ve Ziilmecaz pana
yirlarmda iistiin seviyede ragbete mazhar olan §airlerin sozleri arasm
da nasll bir fark oldugunu ogren. imri'iil-Kays, Tarafe, Ziiheyr, Lebib 
ve onlara benzeyen ki§ilerin zemm ve medh konusunda dii§iip kalktlk
lan, ba§larm huzurunda egildigi seslerin kendilerine boyun egdigi, bo
yunlann oniinde biikiildiigii, toplumlarm giine§leri, §airlerin efendile
ri olan ki§ilerin eserlerinin ba§lang1c;lanyla; Kur'an'm ba§lang1c1 ara
smda bir mukayese yap. Dogrusu vahyin apac;1k bir i§areti ve besbelli bir 
alemeti vard1r. Gormiiyor musun o umumi konulan ciiz'i hususlardan 
uzak, basit maksadlardan s1ynlm1§ olarak ele ahr. ~airlerin sozlerine 
gelince onlann §iirlerinin ba§lang1cma bir bak. 

i§te sana imri'iil-Kays'm §iiri. imri'iil-Kays Muallaka ad1m alan 
kasidesine ba§larken, sevgilisinin hatlras1yla aglad1gm1 ve aglattlgui1 
soyliyerek ba§llyor ve sevgilisinin belirli yerlerdeki konaklanm hatlrla
tlyor Tarafe, sevgilisinin izinin hie; bir yerde bulunmad1gm1 b~lirterek 
§iirine ba§llyor. Ziiheyr ibn Selma ise, yine sevgilisinin durak yerlerin
den ve onun kondugu mahallerden sordugu sorulara cevap alamamak
tan dertlenerek ba§llyor. Lebid, sevgilisinin yurdunun Yiklld1gm1 ve ora
da bulunmad1gm1 belirterek §iirine ba§llyor. Amr ibn Kiilsum, kaside· 
sine uykusundan uyanmasm1 ve biiyiik kase ile kendisine §arap sun
masml istedigi c"ariyesine hitabla ba§llyor. Antere ibn ~eddat, §airlerin 
§iir soylemedikleri hie; bir konu b1rakmad1klanm belirterek ben sevgili
min yurdunu bilmiyorum, c;unkii uzun sure ondan uzak kald1m ve zor
la onu bulabildim diye ba§llyor. Nabiga Ziibyani ise; olmii§ sevgilisinin 
evine iiziilerek ve ac1yarak sesleniyor, sevgilisinden aynlmamn iiziintii
siinu .belirtiyor. G6riiy9r mu:Sun biitiin §airlerin iizerinde durduklan nok
ta aym. Hemen hemen hepsinin ba§lang1c; §ekli bir tek manamn etra
fmda doniip dola§Iyor. Bu manalardan hic;birinin, insanm ba§Inl yii
celtecegini, ona s1rc;a saraylar ve yiice hatlralar yapt1rabilecegini dii§ii
nebiliyor musun? ( ... ) HaYir hepsi, adamm c;ocuklugu ve genc;lik c;a~
m hatlrladigl k1s1r anlamlardan, s1m:-h sozlerden, dramatik eglenceler
den oteye gec;meyen arzu dolu hisler. Belki de §air bunu sevgisinden de
gil zorla; yaratlClhgmdan degil, adete uyarak ilkin degil, Slradan s6yle-
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mi§tir. Oyle zannediyorum ki Araplan buylileyen ve gozleriili c;elen §ey 
de Fatiha'y1 duyup kendilerine, «Ey insanlar Rahman ve Rahim alan 
Allah'm ad1yla dogru yola gelin» diyen sesleni§idir. Krallan ovmek gibi 
kuc;uk §eyleri b1rakm, kendinizi boyle §eylerden uzak tutun, gokleri yu- · 
celten, yeryuzunu yayan Allah'a hamdedin, hidayeti O'ndan dileyin, 
buyrugunu duyduklarmda hemen buytilenivermi§lerdi. (Tantavi Cev
heri, Tefsir el-Cevahir, I, 22- 24). 

Kur'an-1 Kerim'e bu sure ile ba§landigi ic;in ac;I§, giri§ manasma 
gelen «Fatihan ad1 verilmi§tir. Kur'an'm ihtiva ettigi temel prensipleri 
belirttigi ic;in Kur'an'm anas1 manasma gelen «Ummu'l-Kitab>> ad1 ve
rilmi§tir. Namazda yedi defa okunarak tekrarlandigmdan dolay1 da «Seb' 
al-Mesanin ad1 verilmektedir. 

Gerek besmelede ve gerekse fatihada gec;en «Rahman>> ~1fatl Al
lah TeaHi'nm zatma mahsus alan rahmet vasf1m i Fade eder. «Rahimn 
s1fati ise ba§ka kullarma rahmetinin ifadesidir. Her iki s1Iatla yiice 
Allah'm sonsuz lutf ve ihsam kasdedilmektedir. <<Hamdn medh ve se
na manasmad1r. <<Rabb>> malik, efendi ve terbiye eden demektir. «Alem

.ler)), Allah'm di§mda kalan biitun bitki, hayvan ve insan gibi oteki var-
hklardir. <<Din guni.in k1yamet ve miicazat gunudur. «S1rat-1 Miista
kimn, dosdogru yol anlamma gelmekte olup Allah'm yolu, dini miibini 
islam kasdolunmaktadir. «Gazaba ugrayanlarn, hakikat1 bildigi halde 
ondan yuz c;evirerek azablarm en ac1sma ugrayan ve 1\llah'm rahme.! 
tinden uzakla§anlardir. Bir rivayete gore bunlar yahudilerdir. «Dala
lete di.i§enlern ise dogru yolu yitirmi§ olanlard1r. Bunlann da Hlristi
yanlar oldugu nakledilir. <<Amin>>, ey Rabbimiz dualanm1z1 kabul buyur 
demek olup ayetin metnine dahil degildir. Fakat her fatiha okunduk
tan sonra <<amin>> demek sunnettir. 

-oOo>--,------

Amin ne demektir? : 

Fatiha'y1 okuyamn sonunda <<aminn demesi mustehaptlr. Baz1larJ 
da «emin>> §eklinde okurlar. Amin'in manas1; Allah'1m kabul et de
mektir. Bunun delili imam Ahmed, Ebu Davuct ve Tirmizi'nin Vail ibn . 
Hacer'den naklettikleri §U hadis-i §eriftir. Vail; <<Rasulullah (s.a.) dan' 
( .:r.JL..;JI")' .J ) dedikten sonra <<amin dedigini duydum, sesini yuksel
tPrek elifi c;ekerdi.>> demi§. Ebu Davud'un rivayetinde ise, sesini bunun
la yiikseltmi§tir denir. Tirmizi ise bu hadisin hasen oldugunu nakle
der. Bu hadis Hz. Ali'den, Abdullah ibn Mes'ud'dan ve digerlerinden de 
nakledilmi§tir. 

Ebu Hureyre (r.a.) der ki Rasulullah (s.a.) ( .:r.J~I")' .J ) denildi-
ginde amin derdi. Oyleki ilk safta kendisinin arka~mda cturanlar onu 
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duyarlardl. Bunu Ebu Davud ve ibn -Mace de rivayet etmi§lerdir. Da
rekutni ise bu isnadm hasen oldugunu zikreder. 

Hz. Bilal (r.a.) 'm «Ey Allah'm Rasulii, amin derken beni ge~men 
dedigi nakledilir. Bunu Ebu Davud da rivayet eder. Bizim ashab1m1z 
(~afii mezhebi mensuplan) ve digerleri derk::r ki, amin Iafz1 namazm 
di§mda olanlar ic;in miistehab, namaz k1lanlar i~in miiekked siinnettir. 
ister miinferiden k1lsm, ister imam olsun, ister imama uysun, her 
halukarda muekked sunnettir. Nitekim Buharl ve Miislim'in Sahihlerin
de Ebu Hiireyre · (r.a.) den nakledilir ki, Rasulullah (s.a.) §oyle buyur
mu§tur : «imam amin deyince, siz de amin deyin. <;unku onun aminine 
uyanlar meleklerin aminine uymu§ olurlar. Ve onlarm gec;mi§ gunahla.
~·~ bagi§lamr.>> Muslim de der k1 Rasulullah (s.a .) §Oyle buyurmu§tur : 
•tSizden biriniz namazda amin derse melekler de gokyuziinde amin der, 
biri digerine uygun du§erse onun gec;mi§ giinahlan bagi§lamr.>> 

Muslim Sahih'inde Ebu Hureyre (r.a .) den merfu' olarak nakleder 

ki : Hz. Peygamber, «imam ( .r.]L..:JI':)' .J ) deyince amin deyin ki Al-
lah sizi sevsinn buyurmu§tur. 

Cuveybir, Dahhak'tan, o da ibn Abbas'tan nakleder ki, ibn Abbas, 
I<Dedim ki ey Allah'm Ra.SUlu aminin manasl nedir? 0 , Rabbim yap de
mektir» buyurdun demi§tir. 

Maliki'ler derler ki: imam, amin demez, ancak imama uyanlar 
amin derler. Malik'in Siimeyye yoluyla Ebu Hiireyre (r.a .) den nak1et-

tigi hadiste Rasulullah (s.a.) §oyle buyurur: «imam ( .:r-JL..:JI':)' .J 

deyipce amin deyin.>> Malikiler Ebu Musa'nm ( .:r-JL..:JI':)' .J ) denilince 

amin deyinn hadisiyle bu hadisi muaflk kililli§lardlr. 
Biz muttefekun aleyh olan «imam amin deyince, siz de amin de-

yin.>> hadisini ve RasUlullah (s.a .) 'm { .:r-JL..:J I':)' .J ) denilince amin 

dedigini yukarda belirtmi§tik. 

Bizim mezhebin mensublan (~afii) imama uyanlarm cehren mi 
yoksa gizli olarak mi amin diyecekleri konusunda ihtilaftadirlar. ih
tilatm ozeti §Oyledir : Eger imam amin demeyi unutursa tmama uyan 
tek kelime olarak amin der ve ac;Iktan soyler. Eger imam ac;Iktan amin 
derse imama uyanlann a~1ktan amtn dememeleri gerekir. Bu gorU§ 
Ebu Hanife'nin mezhebi ve imam Malik'ten bir rivayettir. <;unku onla
ra gore amin bir zikirdir ve namazdaki diger zikirler gibi o da a~1kt;cm 
soylenmez. Ahmed ibn Hanbel'in· mezhebine ve imam Malik'ten nakle
ctilen bir diger rivayete gore a~lktan amin denir. 

Bizim (~atii) bir uc;iincu gorii§umuz daha var ki, buna gore; eger 
mescid kii~uk . ise imama uyan, ac;1ktan amin demez. <;unku onlar 
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imamm ktraetini duyarlar, eger mescid biiyiik ise imama uyanlar ac;tk· 
tan amin derler ki amin'i mescidin diger k6§elerinde bulunanlar duy
sunlar. Dogruyu ancak Allah bilir. · 

imam Ahmed ibn Hanbel Miisned'inde Hz. Ai§e (r.a.) 'den nakle
der ki Rasulullah (s.a.) 'm yarunda bir giin yahudiler arulmi§ da §6yle 
buyurmu§ : ((Onlar (Yahudiler) Allah'm bize gosterdigi · ve kendileri
ni sapittigi cuma konusunda bizi ktskandtklan gibi hic;bir §eyi ktskan
mazlar. Allah'm bizi hidayet edip onlan saptttlgi klble konusunda da, 
imamm arkasmdaki amin ·soziimiizde de bizi kiskarurlar.» 

ibn Mace de ayru hadisi rivayet eder. Onunkinin lafzi §6yledir: 
((Yahudiler sizin amin soztiniizii ktskandtklan kadar hic;bk §eyi ktskan
mazlar.>> 

ibn Abbf..s'tan nakledilir ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur. 
((Yahudiler sizin amin soziintizii ktskandtklan kadar hic;bir §eyi ktskan
mazlar. Onun ic;in amin soziinii c;ok soyleyin.» ibn Mace'in isnadmda 
ravi olarak Talha ibn Amr zikredilir ki bu zaytftlr. 

ibn Merduyeh, Ebu Htireyre (r.a.)'den nakleder ki Rasulullah (s.a.) 
§6yle buyurmu§ : ((Amin alemlerin Rabbinin mii'min kullan iizerinde
ki miihrtidiir.» 

Enes ibn Malik nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§ : 
((Bana namazda ve dua esnasmda amin verildi ki benden once hic;bir 
kimseye vcrilmemi§tir. Ancak Musa miistesnadrr. Qiinkii Musa dua 
ederdi, Harun da amin derdi. Binaenaleyh siz de duaruz1 amin ile sona 
erdiriniz, muhakkak ki Allah duaruza icabet ·eder.,, 

Ben derim ki; bu ayet-i kerime'nin delaleti konusunu baztlan tar
tl§mi§lardir : 

((Musa dedi ki: ::Rabbimiz, Sen Firavun'a ve adamlanna diinya 
hayatmda zinet ve mallar verdin, Rabbimiz bizi senin yolundan sapit
smlar diye mi?n 

Burada yalmz Musa'nm duas1 zikredilmi§tir, soziin aki§mdan ise 
Harun'un amin dedigine dair delalet vardtr ve o da dua eden menzile
sine konmu§tur. Qtinkii Allah Teala : ((ikinizin duas1 kabul edilmi§
tir» buyuruyor. Bu da gosteriyor ki bir duaya amin diyen kimse o dua
YI okumu§ gibidir. ~unun ic;indir ki imama uyan dua okumaz, c;iinkii 
onun fatiha'dan sonra amin demesi okumas1 demektir. Bunun ic;in ha
diste §6yle buyurulmu§tur : ((Kimin imam1 varsa, imamm okuyu§u 
onun ic;in okumadtr.» Bilal'da §oyle diyordu: ((Ey Allah'm Rasulii beni 
amin'de geri btrakma.» Bu da gosteriyor ki cehri namazda imama uyan
larm okumas1 gerekmez. En iyisini Allah bilir. 

Bunun ic;in ibn Merduyeh der ki, bize Ahmed ibn Hasan, Ebu Hti
reyre (r.a.) 'dan nakleder ki, Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur-: 
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imam { .;::JL..;JI "i J ~ y _,...;.AJI ~ ) deyince cemaat <Camin» dedikle

rinde yeryuzu halkmm amin'i gokyiizii halkmm amini ile uyu§ur veAl
lah, kulun gec;mi§ gunahlanm bagi§lar. cc.Amin» demeyenin misali; bir 
toplulukla birlikte sava§a c;1k1pta ganimet ic;in kur'a atlld1gmda herke
sin paYl c;1k1p onun, paymm c;1kmamas1 gibidir. 0, benim pay1m neye 

. c;Ikmadi dediginde kendisine, ccSen Amin demedin» denilir. 

--- - - iZAHI -----

Surenin Genel Muhtevitsi : 

Fatiha suresinin topluca degerlendirmesini yapan Seyyid Kutub 
§6yle diyor : 

Bu sure rububiyetin mutlak olarak zikredilmesi ve bu rububiye
tin butiin alemlere §amil olmas1 inanc;lardaki nizamla nizams1zhgm ay
rJh~ noktasm1 te§kil etmektedir. Bu mutlak rububiyyet, butun alemle
l'in bir tek Allah'm mutlak hakimiyetini ikrar edip ona yonelmesi ic;in 
zikredilmi§tir. Boylece insanoglu, omuzlarma bir kabus gibi c;ullanan 
c;e§itli tannlara inanma kulfetini omuzlarmdan atmi§ ve c;e§itli tann
larm mahkumiyetinden kendini kurtarnn§tlr. Daha sonra ise bu alem
lerin Allah'm idare ve inayeti altmda olduguna tam kanaat getirerek 
ic; huzuruna kavu§mU§tur. Arkasi kesilmeyen, bitmeyen, eksilmeyen bir 
inayet ( .. . ) Yoksa Aristo'nun ileri felsefi dii§iince olarak: ccTann bu ka
inati yarattlktan sonra onu b1rakt1 ve ehemmiyet vermedi. · Zira 0, da
ha a§ag1 olan bu alemle ugra§maktan alidir. 0 ancak kendi zatm1 du§ii· 
nur.>> diye ileri surdugu gibi degildir! ... Aristo bu gorii§iiyle filozof
Iann en buyugu, insanlann en akilliSI kabul edilmi§tir. 

islam geldigi zaman bu alem, c;e§itli fikir cereyanlan, muhtelif ve
himler, efsanevi, felsefi gorii§ler uzerine oturmu§ bir inanc;lar y1gm1 ha
lindeydi. .. Hak ile batll aYird edilmiyor, gerc;ekle taklid birbirleririe 
kan§ml§, din huratelerle dolmu§ ve felsefe efsanelerle bogw~uyordu ... 

Bu korkunc; y1gmtilar ve c;alkantllar karanhgi ic;inde bulunan in
san oglunun ba§l donmii§tii. Butun bu fikir kayna§malarmda kendi
ne c;1kar bir yol bulamiyordu. Ne bir I§Ik, ne bir goniil rahathgL .. Ne 
de kendisini huzurla kanatlan altma alan bir s1gnak ... Bu §a§kmhk, 
be§er du§iincesini k1sk1vrak sanp oyle bir hale getirmi§ti ki; insan ne 
Allah'1m dogru durust bulabiliyor, ne de Allah'la arasmdaki munasebe
ti bilebiliyordu ... insamn Allah'a kar§I tutumunun ne olacagu,, da 
kavrayam1yordu. Butun bunlarm cevab1 mec;huldu. Bu korliigun, bu 
§a§kmhgm ve bu ag1r kabusun sikletinden kendini kurtanp da kesin 
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bir aydmllga kavu§amayan, kendini yaratana iman etmediginden do
layl onun s1fatlarmda berrakllga ula§amayan, vicdamnm, ne bu kainat, 
ne kendi varhg1 ve ne de varllg1yla alakall hayat nizam1 hakkmda hu
zur ve siikuna eri§mesi miimkiindii. 

insan, bu vahim bunahm1 gormeyince, siikunun ne derece zaruri 
oldugunu anlayamaz. Halbuki, islam geldigi zaman bat1l inan~lar, asll
Slz dii§iinceler, efsaneler, felsefi fikirler, evham ve hurafeler, be§er vic
damm korkun9 §ekilde baskl altma alml§tlr. 

Burada, bu sap1k fikirlerin ancak pek ciiz'i bir klsm1 zikrolunuyor. 
(ileride, Kur'an surelerini a91klarken, Kur'an'm bu sap1klara kar§l in
sanoglunu hidayet yollarma nas1l sevkettigi goriilecektir). Bundan do
layldlr ki; islam'm ilk ehemmiyet verdigi husus; inan9 hiirriyeti, Al
lah Teala ve O'nun s1fatlan hakkmda be§er vicdammn siikun bulma
Slm temin edecek §ekilde fikri nizam ve Allah'm mahlukat1 ile olan 
alakasm1 ve mahlukatm da Allah'a kar§l olan durumunu kesin §ekilde 
tesbit etmekti. · 

i§te bunun i~in, her §eyi i9ine alan berrak ve uzak - yakm biitiin 
§ek ve §iiphelerden ari, tevhid, akidesi islamiyetin getirdigi temel fi
kir oluyordu. islam, biitiin karanhklardan temizleninceye kadar, tevhid 
akidesi etrafmdaki her tiirlii §iiphe ve §aibeleri ara§tlnp, hi9 bir suret
te vehme giri§ kap1s1 b1rakmayacak §ekilde tevhidi yerle§tirerek goniil
leri onunla parlatmaya devam etti... Keza gerek be§erin hareketle
rinde, gerekse insanlarm vicdanlannda bu miihim mes'elenin meyda
na getirdigi o biiyiik tesirlerle ilgili hususlarda ... Evham ve hurafele
rin 90ktiigii gibi felsefe ve akidelerin de 90kiip kaldlgl 0 batakhgm en 
miihim y1gmtllan kar§Ismda islam aym a91kllkla Allah'm s1fatlan _ve 
mutlak r_ububiyyet hususunda kat'i soziinii soyledi. .. Kur'an ayet
lerinin bir 90klarmda goriiliiyor ki; Allah Teala'mn zat ve Slfatlan 
h~kkmda ve mahlukatiyle olan alakas1 hususunda kesin sozii soyle
mek ve hakk1 kabul ettirmek i9in islam, biiyiik gayretler sarfetmi§tir ... 
islam'm bu hususlara ni9in fazla ehemmiyet verd'igini, insanoglu
nun i9 alemine giden yollan ni9in boyle inceledigini ve bu konular iize
rinde ni9in dikkatle egildigini anlamak i9in, be§eriyetin iistiine kabus 
gibi 9ullamp onu §a§kma 9eviren batll inan9 ve fikii"" yigmtllanm ince
lemek, islam'm sarfettigi biiyiik gayreti takdir etmege katidir. 

Nitekim, islam akidesinin meydana getirdigi bu biiyiik inkllab sa
yesindedir ki, insan vicdam hiirriyete, azadelige kavu§mU§ ve 9e§itli 
vehimlerden, efsanelerden uzakla§arak miiteaddit ilahlara tapmak sa
plkhgmdan kurtulmu§tur... Bu akidenin giizelligi, miikemmeliyeti, 
insicam1 ve temsil ettigi biiyiik hakikatl anlatl§taki kolayhg1, akla ve 
kalbe tam bir vuzuhla hitab edi§i ve bilhassa ilahi hakikatm alemle 
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olan alakas1, ancak cahiliyet devrinin dalalet ic;inde bogulan inane;, fi
kir, efsane ve felfesi herciimercini tedkikten sonra anla§Ilabilir . 0 0 

Goriiliiyor ki; islam akidesi rahmetten ba§ka bir §ey degildiro Ak
lm ve kalbin hakiki rahmeti o. 0 0 Giizellikle kolaylig1 temsil eden 
rahmet o. insicamm, sadeligm, yakmhk ve iinsiyetin miimessili o. 0. 
Ve f1tratla yakm alakas1 bulunan yegane rahmet yine odur ... 

<<Rahman, Rahim.» 
Rahmetin biitiin manalanm, biitiin vas1flanm ve biitiin sahalanm 

kaplayan bu s1fatlar §Umullii Rububiyyetin bariz. alametini te'kid et
mek, Rabb ile kullan, yaratlc1 ile yaratllmi§lar arasmdaki o devamh 
baghhgm esaslanm tesbit etmek ic;in o 0 0 Surenin ic;inde miistakil bir 
ayet halinde burada bir daha tekrarlamyor. 

Allah Teala'mn insanda hamd ve sena zevkini artlran bu rahmet ve 
riayet alakas1 aym zamanda sevginin ve goniil rahathgmm da kaynagi
dir. ~u halde bu bol rahmete kar§lhk hamdetniek fitri bir vazifedir. 

islamiyet'te Allah (c.c.), eski Yunan efsanelerinde hikaye edilen 
((Olimpos ilahlan)) gibi kullarma kar§l gazaba gelip onlan dii§manca 
takip ederek sava§a giri§mez. Ve Ahd-i Atik'in (Tevrat'm) Tekvin bolii
miiniin onbirinci babmda, uydurma «Babil kulesb> hikayesinde anlatll
digi kibi kullarma kar§l hileler haz1rlay1p onlardan intikam almaya c;a
h§maz. 

«Yalmz Sana ibadet eder, yalmz Senden yard1m dileriz.» 
Surenin ilk kisimlanndaki itikadi esaslarm ozii olan itakad temeli 

i§te budur. ibadet ancak Allah'a olur ve y~rd1m da O'ndan isteniro Bu
rasi da yine yollarm aynh§ noktasm1 gosterir. Bir yanda her tiirlii ubii
diyyetten kurtularak mutlak hiir olmak ooo Obiir yanda kullara kul 
olmak. Bu esas, be§eriyetin tam olarak hiirriyetinin ilamd1r. Evham esa
retinden kurtulu§un hiirriyeti.o. Kahpla§ml§ kohne inanc;lan y1krna 
hiirriyeti .. 0 Cahiliyet devri adetlerinden s1ynlma hiirriyeti.. . Yal
mz Allah'm varhgma inanmak ve yard1m1 da yalmz O'ndan istemek su
retiyle be§er vicdam orf ve adetlerin esaretinden, §ah1slarm ve kohne ni
zamlarm koleliginden kurtulmu§ olur. Aym zamanda insan, efsanele
rin, evham ve hurafelerin esaretinden de halas bulmu§ olur. 

~imdi, bir miisliimanm tabii ve be§eri kuvvetler kar§ISmdaki du
rumunu gozden gec;irelimooo 

Be§eri kuvvet - miisliimana gore- iki k1sma aynhr: 
1 - Hidayet iizere ola.n kuvvet : Bu kuvvet Allah'a iman etmek 

ve O'nun nizamma tabi olmaktan dogar. Bunu takviye ederek, hayra, 
hakka ve iyilige giden yolda kullanmak laz1md1r. 

2 - Allah'tan yiiz c;evirip O'nun nizamma tabi olmayan sap1k 
kuvvet : Bu kuvvetle miicadele ve miicahede etmek gerekir. Bu dalalet 
lmvvetinin biiyiikliigii, azgmhg1 miisliimam korkutamaz. Qiinkii o, za-
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ten kendisini var eden Allah'm kudretini kabul etmekten uzakla§mca 
hakiki kuvvetini kaybetmi§ oluyor. Art1k onu ya§atacak, ona daimi gii
ciinii verecek olan g1dadan mahrumdur. Bu, t1pk1 alev sa~an biiyiik bir 
yildizdan kopan par~anm hemen soniip sogumas1; koptugu kiitle ne 
kadar biiyiik olursa olsun, ziyasm1 ve hararetini kaybetmesi gibirlir. 
Ashyla irtibatmi kesmeyen en kii~iik par~a bile, bu irtibat sayesinde 
kuvvetini, hareketini ve ziyasm1 kaybetmez. 

«Nice az bir kitle vard1r ki Allah'm izni Jle bir ~ok toplulugu yen
mi§tir.,, (Bakara, 249). 

Az bir toplulugun biiyiik bir topluluga galib geli§inin sebebini, 
onun kuvvetin esas men§eine bagh olu§unda ve biitiin kuvveUerin bir 
yerden idare edilmesinde aramak laz1md1r. 

Tabiat kuvvetlerine gelince; miisliimamn ondan korkmas1 ve ona 
dii§manhk beslemesi diye bir §ey tasavvur olunamaz. Bilakis miislii- · 
man tabiat kuvvetlerinin derinliklerine inerek onunla dostluk kurar 
ve onu kendi emrine ahr. 

insanda ve tabiatta goriilen bu kuvvetler, Allah'm istegi ve !ra
desiyle viicud bulmu§tur. Hatt-1 hareketlerinde insicamh ve birbirleri
ne yardimci olan bu kevvetler, Allah'm emir ve iradesine mahkumdur
lar. Allah Teala bu kuvvetlerin hepsini insana her zaman dost ve yar
dimci olsun diye yaratmi§br. Miisliiman'm akidesi, kendisine bu ger
cegi haber vermektedir. Bu dostlugun tahakkuku ise, ancak bunlar 
i1akkmda fikir sahibi olmak, onlan tammak, onlarla yardimla§mak su
retiyle olur. insan boylece, kendisini ve o kuvvetlerini yaratan Allah'a 
yonelir. 

Tabii kuvvetler, bazen insana eza ve cefa veriyorsa, bu, insanm o 
kuvvetlerle tam§mamasmdan, onlar hakkmda fikir sahibi olmamasm
jan ve o kuvvetleri sevk ve idare eden s1rra eremeyi§iridendir. 

Roma cahiliyet devrinin varisleri olan bugiinkii babhlar, tabii 
kuvvetleri emir altma almaya «tabiab yenmek,, derler. Bu ta'bir sade
ce Allah'la ve Allah'a teslim olmu§ kainatm ruhuyla alakasm1 kesrni!} 
cahiliyet nazariyesinin ifadesidir. Halbuki kalbini Rahman ve Rahim 
olan Allah'a ve ruhunu Allah'1 daimi surette tesbih eden kainatm ru
huna baglayan miisliiman, inamr ki, insanoglunun tabiata hakimiyye
tinin d1§mda tabiatla ba§ka alakalan da vard1r. Miisliiman, biitiin kuv
vetlerin yaratiCISimn Allah ( c.c.) olduguna, bunlarm hepsini bir s1rra 
binaen yaratt1gma ve mukadder hedefe varabilmek i~in bu kuvvetin 
birbiriyle yard1mla§mas1 gerektigine inamr. Bilir ki; bu kuvvetleri ken
disinin hakimiyeti.ne veren, onun s1rlanm ke§fedip kanunlarma vak1f 
olmaya muvaffak kllan ancak Allah Teala'd1r. Binaenaleyh insana ya
ki§an; ne zaman tabiat kuvvetlerinden birisini emri altma ahrsa Al
lah'a §iikretmektir. <;iinkii aslmda bu kuvvetleri insanm kendisi emri 
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altma alml§ degil, Allah Teala onun emrine vermi§tir. «Goklerde ve 
yerde bulunanlarm hepsini size miisahhar klldl.» (Casiye, 13). Bu ha
kikata binaen, tabiat kuvvetlerine kar§l olan vellimler insan hissiyatmi 
tesiri altma almayacag1 gibi, tabiat kuvvetleri ile insan arasmda her
hangi bir korku da bulunmaz. Qiinkli insan yalmz Allah'a iman edi
yor, yalmz Allah'a ibadet ediyor ve yalmz O'ndan yard1m diliyor. 

Ve insan, tabiat kuvvetlerinin hepsinin Allah Teala tarafmdan ya
ratlldlgml biliyor, onlar hakkmda fikir sahibi olup O'na yakmllk gos
tererek esranm c;oziiyor. 0 kuvvetler de insana yard1mc1 olarak biitiin 
s1rlarm1 ona ac;1yorlar. Netice olarak insan, tabiat kuvvetleriyle dostc;a 
ya§lyor. Peygamberimiz (s.a.) in Uhud dagma bakarak soyledikleri §U 

veciz soz ne giizeldir : ( ~.J ~ ~ l.l.ll ) «i§te, §U dag, o bizi sever, 
biz de onu severiz.» 

i§te Peygamber (s.a .) in tabiata kar§l ta§1d1g1 sevgi, iilfet ve anla
Yl§ biitiin ha§metiyle bu kelimelerde ifade edilmi§tir. 

Kelam-1 ilahi islam mefkuresindeki temel esaslan ve Allah Teala'
ya ibadet etmek ve O'ndan yard1m dilemek suretiyle O'na yonelmeyi 
zikrettikten sonra, surenin muhteviyatma uygun bir §ekilde dua ile Al
lah'a teveccii.h edip bunlarm ameli tatbikatma ba§hyor: 

((Bizleri dogru yola hidayet et, kendilerine nime,t verdiklerinin yolu
na Gazaba ugrayanlarm ve sap1klann yoluna degil. .. » 

«Bizleri dogru yola hidayet et.» 
Gayeye ula§tlran dogru yolu bilmeye bizi muvaffak k1l.. . Ve bu 

yolu bulduktan sonra o yolda sebat edenlerden eyle ... 0 yolu bilmek 
ve onda sebat etmek, Allahii Teala'mn rahmet, hidayet ve himayesinin 
bir miikafatldu. 

Burada, Allah'a yonelmek, O'nun yard1rnc1 olduguna inanmamn 
neticesidir. Bu ise, mii'minin Allah'tan yard1m olarak diledigi ilk ve en 
biiyiik arzusudur. Zira dogru yolu bulmak diinya ve ahiret saadetine 
ermenin kat'i teminat1d1r. Bu eri§, esasmda alemlerin Rabbi olan Al
lah'a yonelmekte blitiin mevcudatm hareketi ile insan hareketi arasm
daki insicamma s1rrma f1tri olarak ermektir. 

Ayet-i kerime bu dogru yolun vas1flanm ac;1kltyor : «Kendilerine 
nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba ugrayanlarm ve sap1klarm yoluna 
de gil.» 

Bu yol, Allah'm kendilerine nimetlerini ihsan ettigi kimselerin yo
ludur. Yoksa hakk1 bilip de ondan sapan veya haktan hie; nasibini alma-
yanlarm ve bu yiizden Allah'm gazabma ugrayanlarm yoluna degil .. . 
Bu dogru yol, gayelerine ula§ml§ olan mes'ud kimselerin yoludur .. . 
(Seyyid Kutub, Fi'.Zilal'il-Kur'an I, 36 - 45). 

Tefsir . C. II, F . 9 
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BAKARA SURESt 
(Medine'de nazil olmu~tur; 286 ayettir.) 

Bak.ara Suresinin Fazileti : 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki, bize Arim ... Ma'kil ibn Yassa'dan 
nakletti ki, Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: ccBakara suresi Kur'an'm 
zirvesi ve tepe noktas1d1r. Ondaki her ayetle birlikte seksen melek na
zil olmu~tur. (Allahii La ilahe ... ) ayeti ar§m altmdan ~1kanlarak onun
la biti§mi§tir veya Bakara suresi ile biti§mi§tir, ve Yasin Kur'an'm 
kalbidir. Herhangi bir ki§i ki Allah'm nzasm1 ve ahiret diyanm talep 
ederek onu okursa muhakkak onun giinahlan bagi§lamr. Onu oliile
rinize okuyunuz.>> Bu hadisi yalmz Ahmed ibn Hanbel nakletmi~tir. Ah
med aynca Arim'den bir ba§ka kanalla ... Ma'kil ibn Yassar'dan nak~ 
Ieder ki Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu·§ : ccOnu oliilerinizin iizerine 
okuyun.» Yani Yasin suresini oliilerinizin iizerine okuyun. Biz bu isnad
la birinci rivayetteki miiphem ifadenin belirtili~ §eklini ac;aklad1k. Bu 
~ekilde bu hadisi ikinci rivayetiyle Ebu Davud, Nesei ve ibn Mace'de 
nakletmi§lerdir. 

Tirmizi, Hakim ibn Ciibeyr kanahyla (ki bu ravi zay1ftlr) ... Ebu 
Hiireyre'den nakleder ki Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: ccHer 
eyin bir tepe noktas1 vard1r Kur'an'm tepe noktas1 da Bakara suresi· 

dir. Onda bir ayet vard1r ki o Kur'an ayetlerinin efendisidir. Bu, ayet 
el-Kiirsi'dir.» 

imam Ahmed'in Miisned'inde, Muslim, Tirmizi ve Nesei'nin Sahih'
mde Siiheyl ibn Ebu Salih . .. Ebu Hiireyre (r.a.) 'den nakleder ki Ra
Ulullah (s.a .) 1oyle buyurmU§tur : ccEvlerinizi kabirler kllmaym. Mu

hakkak ki i<;inde Bakara suresi okunan eve §eytan girmez. >> Tirmizi bu 
hadisin hasen ve sahih oldugunu sayler. 

Ebu Ubeyd Kas1m ibn Sellam der ki : Bana ibn Ebu Meryem ... 
Sinan ibn Sa'd yoluyla Enes ibn Malik'ten nakletti ki, o, Rasulullah 
I s.a .) 'm §Oyle buyurdugunu soylemi§ : 
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«Bakara suresinin okundugunu duydugu zaman §eytan e~rde.n dl
§an ~1kar.>> (Sinan ibn Sa'd - ki bunun tersi Sa'd ibn Sinan da denir
ibn Nairn onun sika oldugunu soylerse de Ahmed ibn Hanbel ve diger
leri onun hadisini reddetmi§lerdir.) 

Ebu Ubeyd der ki, Bize Muhammed ibn Ca'fer ... Abdullah ibn 
Mes'ud'dan nakletti ki Rasulullah (s.a.) §t:iyle demi§: «Muhakkak ki 
§eytan Bakara suresinin okundugunu duydugu evden ka~ar.)) Nesei bu· 
nu gece ve gunduz bahsinde rivayet etmi§tir. Hakim Mustedrek'inde 
~u'be'nin hadisinden naklen tahri~; eder ·ve der ki; bu hadisin isnad1 sa
hihtir . . 

ibn Merduyeh der ki; bize Ahmed ibn Kamil... Abdullah ibn 
Mesud'dan nakletti ki o, Rasulullah (s.a.) 'm §t:iyle buyurdugunu soy
lemi§ : «iki ayagmdan birini digerinin uzerine koyup ta §arkl soyleyen 
ve Bakara suresini okumay1 terkeden herhangi birinizle ben asla uyu
'iamam. <;unku §eytan · Bakara suresinin okundugu evden ka~;ar. ~up
hesiz ki evlerin i~i en bo§ olam Allah'm kitabmdan bo§ olamdlr.)) (Nesei 
gece ve gunduz bahsinde bu Hadisi Muhammed ibn Nas1r kanaliyle 
Eyyub ibn Siileyman'dan rivayet etmi§tir.) 

Sehl ibn Sa'd dedi ki, Rasulullah (s.a.) §t:iyle buyurdu : «Muhak
kak ki her §eyin bir zirvesi vard1r. Kur'an'm zirvesi ~e B.akara suresi
dir. Her kim onu bir gece evinde okursa u~; gece §eytan o eve girmez. 
Kim de gunduz evinde okursa u~; gun §eytan o eve girmez.)) (Ebu'l-Ka
sim el-Taberani, Ebu Hakim ve ibn H1bban Sahihinde bu hadisi riva
yet etmi§lerdir.) 

Tirmizi, Nesei ve ibn Mace ise Abdtilhamid ibn Ca'fer'in hadisin
den ... Ebu Hureyre kanaliyle naklederler ki o §t:iyle demi§ : (Rasulul
lah (s.a.) 'a bir gun ~;ok say1da el~;iler geldi. Rasulullah, onlarm okuma
smi istedi, her birisi okudular. Yani beraberindeki Kur'an'dan. Nihayet 
ya§I en gen~; olan bir adama geldi ve ona dedi ki senin yanmda ne var ey 
falanca? 0 da benim yammda falanca sure ile Bakara suresi var dedi. 
Bunun uzerine senin yamnda Bakara suresi mi var? buyurdu. 0 evet 
deyince, Rasulullah (s.a.), git sen onlann emirisin buyurdu. Se~;kinle
rinden bir ki§i dedi ki ben Allah'a yemin ederim ki Bakara suresini og
renmekten beni ahkoyan §ey onu yerine getirememekten korkmu§ ol
mamdir dedi. Bunun tizerine Rasulullah (s.a .) buyurdu ki : 
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((Kur'an'I ogrenin ve okutun ~tinkti Kur'an'I ogrenip okuyan ve 
onunla amel eden bir ki§inin misali miskle dolup ta§an bir kutuya ben
zer onun rayihas1 her yere yaJlhr. Kur'an'I ogrenip te o i~inde yatip 
kalan ki§i agz1 kapah olan misk kutusu gibidir.» Bu ifade Tirmizi'nin ri
vayetidir. Tirmizi sonra der ki bu hadis hasen'dir. Ancak aym hadisi 
Leysi :; . .. } Ebu Ahmed'in kolesi Ata'dan naklettigi §ekliyle rivayet eder 
ki bu, mtirseldir. En iyisini §iiphesiz Allah bilir. 

Buhari derki; Leys Useyd ibn Hudayr'dan nakletti ki, o geceleyin 
Bakara suresini okurken ati yanmda bagh imi§, birden at SI~ray1vermi~J 
o susmu§, at da durmu§. Okumaya ba§lami§ at Sl~rayivermi§, o susmu§, 
at da durmu§. Sonra tekrar okumu§ ve ati SI~ray1vermi§, o ~ekilince 
oglu Yahya atm yakmmdaymi§ onu zorla tutabilmi§, tutunca ba§ml 
goge kald1rarak ne gordtigiine bakmi§. Sabah olunca durumu Hz. Pey
gambere soylemi§. Hz. Peygamber buyurmu§ ki: ((Ey Hudayr'm oglu 
oku, ya Rasulullah Yahya'y1 ezmesinden korkuyorum, ~tinkii ona 
~ok yakmd1 bunun tizerine ba§lffil kald1rd1m ve ona dogru ~ekildim. Ba
§lffil goge kald1rd1m bir de baktim ki c;eraglar misali bir golge var ora
dan c;lkt1, fakat onu art1k gormtiyorum. Rasulullah biliyor musun o ne
dir? dedi. 0, hay1r deyince, buyurdu ki onlar meleklerdir senin sesine 
gelmi§ler, eger okusaydm halkm ona bak1p bir daha ondan vazgec;me
diklerini gortirdtin demi§. Bilgin imam Ebu Ubeyd Kas1m ibn Sellam 
((Kur'an'm Faziletleri» kitabmda bu hadisi Abdullah ibn Salih, Yahya 
ibn Btikeyr tarikiyle Leys'den nakleder. Bir ba§ka §ekilde bu hadis 
Useyd ibn Hudayr'dan yukarda ge~en §ekliyle rivayet edilir. En iyisini 
Allah bilir. 

Buna benzer bir olay da sabit ibn Kays ibn ~emmas (r.a)'m ba§m
dan ,..,.e~er. Ebu Ubeyd'in .. . Cerlr ibn Yezid'den rivayet ettigine gore 
Medine'li ihtiyarlar ona soylemi§ler, Rasulullah (s.a.) 'a denilmi§ ki 
Sabit ibn Kays ibn ~emmas'1 goriiyor musun? Diin gece onun evi l§lkla 
pml pmld1. Bunun tizerine RasUlullah (s.a.) buyurmu§ ki, belki de · o 
Bakara suresini okumu§tur. Sabit'e soruldugunda o ~akara suresini 
okudum demi§. Bu hadisin isnad1 sahihtir. Ancak hadisin metninde il
ham oldugu gibi kendisi de mtirseldir. ~tiphesiz ki en iyisini Allah bilir. 

Bakara ve Al-i imran Surelerinin Fazileti Hakkmda Varid Olan 
Hadisler: 

imam Ahmed ibn Hanbel. .. Abdullah ibn Btireyre'den, o da ba
hasmdan nakletti ki babas1 §oyle demi§ : ((Ben Peygamberin yamnda 
oturuyordum, onun §oyle dedigini duydum: c<Bakara stlresini ogren, 
~tinkti, onu ogrenmek bereket, . terketmek ise hasrettir. Ba§lbO§ kimse
lerden ba§kasi onu terketmeye gtic; yetiremez.11 Btireyde diyor ki : Sonra 
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Hz. Peygamber bir sure sustu ve dedi ki ,,Bakara ve Al-i imrim sfuele
rini ogreniniz, <;iinkii bu ikisi birer <;i<;ektir, sahiplerini klyamet gii
niinde golgelendirirler. Bu ikisi sanki birer bulut veya golgeliktirler ya 
da dizi dizi ku§lardan iki ooliiktiir. Kur'an-1 Kerim, k1yamet giiniinde 
ki§inin kabrinden solmu§ adam gibi kalkmak iizere, kabrinin yanldlg1 
zaman sahibine ula§arak der ki sen beni tamyor musun? 0, ben seni 
tamm1yorum der. Kur'an-1 Kerim de ben senin arkada§m olan Kur'an' 
1m, <;61lerde seni susattlm, geceleri u.ykusuz btraktlm. Her tuccar tica
ret pe§indedir sende ticaret pe§indesin. Sag eline miilk, sol eline ebe
diyet verilir, ba§ma vakar tac1 konulur. Anne ve babasma iki hulle giy
dirilir ki diinya ehli ona dayanamay1p derler ki, «biz bunu ne ile kazan
dlk?ll Kendilerine oglunuzun Kur'an'a sanlmas1yla denilir. Sonra de
nilir ki oku ve cennetin basamaklarma ve odalarma <;Ik. 0, h1zh hlzh 
okurken siirekli <;Ikl§ halindedir ister yava§, ister h1zh okusun.>> (ibn 
Mace bu hadisin bir k1smm1 Be§ir ibn el-Muhacir'den rivayet etmi~tir 
ve bu isnad, Miislim'in §artma gore hasendir. <;iinkii bu Be§ir'den Mus
lim hadis tahric etmi§tir. ibn Muin onu sika saymi§tir. Nesei onun onem 
siz oldugunu sayler. Fakat imam Ahmed onun hadisinin miinker oldu
gunu belirtir. Hadislerine itibar edilmi§se de sonra kibre kapilmi§tlr. 
Buhari onun baz1 hadislerine muhalefet ettigini soylemi§tir. Ebu Ha
tim el-Razi onun hadisini yazar fakat hiiccet olarak benimsemez. ibn 
Adi ondan kendisine tabi olunmayan §eyler rivayet etmi§tir. Darekutni 
ise onun kuvvetli olmad1gm1 sayler. Ben derim ki onun baz1 hadislerinin 
delili vard1r. Bunlardan birisi Ebu Umame el-Bahili'nin hadisidir. Nite
kim imam Ahmed der ki Abdiilmelik ibn Amir ... Ebu Umame'den 
nakletti ki; o, ben Rasulullah (s.a.) 'm §6yle dedigini duydum demi§
tir : ((iki c;ic;egi de okuyun. Bunlar Bakara ile Al-i imran sureleridir. Bu 
ikisi k1yamet giiniinde bir bulut veya golgelik gibi ya da dizilmi§ ku§
lardan iki ooliik gibi gelirler ve kendilerinin ehli olanlara tak"iye ola
rak delil getirirler. Sonra buyurdu ki Bakara Suresini okuyun <;iinkti 
onu ogrenmek bereket, terketmek ise hasrettir. Ba§tbo§lar buna giic; 
yetiremezler.>> Miislim namaz bahsinde Muaviye ibn Sellam tarikiyle 
... Ebu Umame'den nakleder. Nevvaz ibn Semman'm hadisi de bun
lardan bir ornektir. Nitekim imam Ahmed der ki Yezid ibn Abdirabbihi. 
Nevvaz ibn Semman el Kiillabiye'den nakleder ki o §6yle demi§: Rasu
lullah (s.a.) 'm «Kiyamet giiniinde Kur'an-I Kerim ve onunla amel 
eden iman ehli getirilirler, onlara Bakara ve Al-i imran suresi oncu
liik eder. Rasulullah (s.a.) Bakara ve Al-i imran suresi ic;in tic; ornek ver
di ki onlan hala unutmami§tim bu ikisi sanki hirer bulut veya siyah 
golgeliktirler. Bu golgeligin arasmda I§Ik bulunmaktadir. Ya da bu ikisi 
hiiccet olarak sahiplerini destekleyen dizi ku§lardan iki boliik gibidir
ler.» (Bu hadisi Muslim, ishak ibn Mansur kanaliyle Yezid ibn Abdirab-
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bihi'den nakleder. Tirmizi de Velid ibn Abdurrahman'm hadisinden nak
leder ve bu hadisin hasen, garib oldugunu sayler. 

Ebu Ubeyd der ki, bize Haccac .. _ Hammad'dan -onun Ubeyd'in 
babas1 oldugunu zannediyorum- o da amcasmdan nakletti ki; adamm 
biri Bakara ve Al-i imran suresini okumu§, namazm1 bitirince Ka'b ona 
demi§ ki; Bakara ve Al-i imran'1 m1 okudu? 0 da evet demi§. Bunun 
iizerine Ka'b nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki bu 
iki surede Allah'm bir ad1 vard1r ki onunla dua edilince kabul olur. 
Adam onu bana bildir deyince· Ka'b hay1r vallahi onu sana bildirmem, 
eger bildirseydim senin de benim de mahvolacag1m bir dua ile Allah'a 
dua edebilirdin. 

Abdullah ibn Salih ... Selim ibn Amir'den nakletti ki; 0, Ebu 
Umame'nin §6yle dedigini i§itmi§ : Sizin karde§lerinizden birine riiya
.ia uzun ve <;:orak bir dagm yamnda yiiriiyen · insanlar gosterildi. Dagm 
tepesinde yemye§il iki aga<;: vard1 ve sizin i<;:inizde Bakara suresini oku
yan var m1, sizin i<;:inizde Al-i imran suresini okuyan var m1? diye ses
leniyordu. Ebu Umame diyor ki; adam evet deyince iki aga<;: salk1mh 
dallanyle ona dogru yakla§Iyor ve adam bu koklere as1hyor ve bunlar 
ana dag1 ge<;:iriyorlardl. 

Abdullah ibn Salih:·.. Ebu imran'dan nakletti ki; o, Umm el
Derda'dan §Oyle' dedigini i§itmi§: «Kur'an okuyan ki§ilerden birisi kom
§Usuna sald1rm1§ ve onu Oldiirmii§. 0 ki§i de yakalamp oldiiriilmii§. 
Kur'an ondan sure sure siynhyormu§ en sonunda, Bakara suresi ile Al-i 
imran birlikte kalmi§. Sonra Al-i imran da siynlmi§. Bakara suresi top
luca kalmi§. Ona denilmi§ ki «benim huzurumda soz degi§ilmez ve ben 
bunlar i<;:in zulmedici degilim.» Ummii Derda demi§ ki Bakara suresi de 
biiyiik bir bulut gibi <;:Ikmi§. Ebu Ubeyd der ki benim gorii§iime gore 
bu iki sure kabirde adamla beraberdi, ana e§lik ediyor ve kendisin1 sa
vunuyorlardi ve Kur'an'dan onunla beraber kalan en son bu ikisiydi. 
Yine o dedi ki. .. Yezid ibn el-Esved konu§uyordu ve §Oyle diyordu : 
Bir ki§i Bakara ve Al-i imran suresini giindiiz okursa ak§ama degin ni
faktan uzakla§Ir. Geceleyin okursa sabaha kadar nifaktan uzakla§Ir. 
Diyor ki Yezid ibn el-Esved her iki sureyi de bir boliimii miistesna ge
ce ve giindiiz okumaktaydl. 

Yezid ... Said ibn Ciibeyr'den nakletti ki; o Orner ibn el-Hattab'm 
§oyle dedigini soylemi§; «kim bir gece Bakara ve Al-i imran suresinj 
okursa kunut edenlerden olur veya yaz1}1r.» 

Buhari ve Miislim'de sabit olduguna gore, Rasulullah (s.a.) bu 
iki sureyi bir rekatta okumu§tur. Ebu Ubeyd dedi ki; Hi§am ibn is
man el-Dime§ki.. . Vasile ibn el-Eskari'den o da Hz. Peygamberden 
nakletti ki; Rasulullah ·(s.a.) §6yle buyurmu§ : «Yedi uzun sure (Fati-
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ha'dan sonra gelen yedi sure) Tevrat'm yerine verildi, (ayet say1s1) y\i
zii a§an sureler ise incil'in yerine verildi. El-Mesani (ayetleri yiizden az 
olan sureler) Zebur'un yerine verildi. Ben ise el-Mufassal (k1sa) Bes
mele ve fasilalan ~;ok olan sureler ile lutfedildim.» Bu hadis garibtir. 

Bu hadisi, Ebu Ubeyd Abdullah ibn Sabit'ten o da Leys'ten o da 
Sa'd ibn Ebu Hilal'den nakleder. Dogrusunu_ Allah bilir. Sonra Ebu 
Ubeyd dedi ki; bize ismail ibn Ca'fer .. . Hz. Ai§e (r.a.)'den o da, Ra
sUiullah (s.a .) 'dan nakletti ki; 0, §oyle buyurmu§ : «Kim yediyi allrsa 
nimete ermi§ olur. >> Bu hadis de aym §ekilde garibtir. 

Bu hadis'i imam Ahmed de . . . ismail ibn Ca'fer'den naklet
mi§tir. Aym hadisi Ebu Said de Urve kanaliyle Hz. Ai§e'den naklet

. mi§tir .... 
Bakara suresinin biitiinii ihtilafSIZ Medine'de nazil olmu§tur. Baz1 

bilginler dediler ki Kur'an bin adet haber, bin adet emir, bin adet ne
hiy ihtiva etmektedir. Sayanlar dediler ki Bakara suresinin ayetleri 
287'dir, kelimeleri 6121 kelimedir, harfleri ise 25500 adettir. Dogruyu en 
iyi bilen ise Allah't1r. · 

ibn Ciireyc Ata'dan o da ibn Abbas'tan nakleder ki Bakara sure
si Medine'de nazil olmU§tUr. Hasif Miicahid'den, o da Abdullah ibn Zii
beyr'den nakleder ki o, Bakara · suresi Medine'de indirildi, demi§tir. 

Vakidi der ki; Dahhak ibn Osman ... Zeyd ibn Sabit'ten nakle
der ki o Bakara suresi Medine'de nazi! oldu, demi§tir. Bunu pek c;ok 
imam, bilgin ve tefsir~i soylemi§tir. Bu konuda ihtilaf yoktur. ibn Mer
duyeh Muhammed ibn Muammer'den ... 0 da Enes ibn Malik'ten 
nakleder ki, 0 RasUiullah (s.a.) 'm §oyle buyurdugunu soylemi§tlr : 
Bakara suresi, Al-i imran suresi, Nisa suresi demeyin. Kur'an'm diger 
biitiin sureleri de bOyle. Sadece kendisinde Bakara'mn zikri gec;en sure 
veya Al-i imran'm zikri gec;en sure deyin. Biitiin Kur~an sureleri de 
bOyle. Bu hadis garibtir peygambere kadar uzatllmasi sahih degildir. 
Nitekim ravi zincirinde yer alan isa ibn Meymun Ebu Seleme el Ha
vas'tlr ki onun rivayeti zaytftlr, kendisi hiiccet saytlmaz. 

Buhari ve Miislim'de sabit olduguna gore ibn Mes'ud vadirtin orta
smda Beytullah'I so luna, Mina'y1 sagma alarak §eytan . ta§lama yerinde 
ta§ atmi§, sonra da bu yer Bakara suresinin indirildigi yerdir, demi§. 

ibn Merduyeh ~u'be kanaliyle .. . Utbe ibn Mirsed'den nakleder 
ki, o §oyle demi§ : Hz. Peygamber (s.a.) ashabmm geciktigini goriince ey 
Bakara suresinin ashabt buyurmu§. Zannederim ki Hiineyn giinii mii'
minler gerisin geri dondiikleri strada Allah'm Resulii Abbas'a emret
mi§ ve o §oyle seslenmi§ : Ey §ecere (aga~;) ashabi, yani Biat-1 Rtdvan'a 
katilan ki§iler. Bir ba§ka rivayette ise onlan te§vik ve tahrik etmek i~;in 
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ey Bakara ashab1 diye seslenmi§tir. Bunun uzerine Sahabe her taraftan 
ko§maya b~lami§tlr. Yemame gtinu de Museyleme'nin adamlarma kar
§1 sahabe-i guzin kac;arken, muhacir ve ensar birbirine ey Bakara sure
sinin . ashab1 diye seslenmi§ler ve neticede Allah onlara fethi muyesser 
kllmi§tir. Allah; Rasulunun ashabmm hepsinden raz1 olsun. 

----- iZAHI -----

Surenin Genel Muhtevfun: 

Bu sure Medine'de nazil olmu§tur. Sadece 281. ayeti Mina'da Ve
da' Hacc1 esnasmda inmi§tir. Mushaftaki s1ras1 itibariyle ikinci ve 
Kur'an'1 Kerim'in en uzun suresidir. Keza bu surede yer alan bor~lar
la ilgili 273. ayet Kur'an'm en uzun ayetidir. 1 - 142. ayete kadar butun 
insanhga hitap etmektedir. · 

Surede evvela Kur'an-1 Kerim ile ilgili baz1 tesbitler yap1larak in
sanlarm Kur'an'a kar§1 tutumlar1 bahis mevzuu edilmektedir. Kur'an 
kar§ISinda insanlardan bir kiSffilnih mti'min, bir k1Sffi1nin kafir, bir k1S
mmm da munaf1k oldugu belirtilmektedir. Ardmdan gelen ayetler 
butun insanhga hit~p ederek imana davet etmektedir. Kur'amn icaZl 
ve edebi ustunlugu dile getirilmekte, Hz. Peygamberin davasmdaki dog
rulugu ve samimiyeti ifade olunarak, insamn yaratih§ hikayesine ge
c;ilmekt edir. Bu arada Cenab-1 Hakk'm meleklerle konu§mas1 ve §eyta
mn insana kar§1 tutumu soz konusu edilmekte, ardmdan da hemen is
railogullanmn k1ssas1 anlatilmaktadir. Allah'm israilogullarma verdi
gi sayiSIZ nimetleri hatirlatilarak, peygamberlere kar§1 geli§leri dile ge
tirilmektedir. Bu arada Hz. ibrahim ile Hz. ismail'den bahsedilmektedir. 

Surenin ikinci boltimtinde, Kur'an'm hitab1 muslumanlara yonel
mekte, elh-i kitab olan Yahudi ve H1ristiyanlar tarafmdan uzerinde 
fazla durulan k1blenin tahvili konusuna gec;ilmektedir. Bilahere islam 
toplumunun temel degerleri soz konusu edilmekte, Allah'm birligi an
latlldiktan sonra, k1sas, vasiyyet, sava§ma ve Allah yolunda infak gibi 
hukumler ele almmaktad1r. Sonra haec ve Ramazan orucu gibi baz1 
ibadetler belirtilerek ic;ki konusuna temas edilmektedir. Sonra kadm
lara dair, iddet, ila, bo§anma, emzirme ve mu§rik kadmlarla evlenme 
konulan anlatilmaktadir. Faizin ve borc;lanmanm ahkam1 belirtildik
ten sonra k1sas konusuna gec;ilmekte ve nihayet sure c;ok samimi bir 
dua ile son bulmaktadir. 

Bu surenin muhtevas1 hakkmda Mevdudi §Oyle diyor: 
Mekke'de, Kur'an-1 Kerim umumiyetle islamiyetten haberi bu-
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lunmayan mii§rik Kurey§'e hitab etmekte idi. Fakat Medine'de ise, Tev
hid, Peygamberlik, vahiy ve ahiret ile rrtelekler hakkmda bilgisi olan 
Yahudilere de §iimul kesbetti. Onlar da Allah Teala tarafmdan Hz. Mu
sa'ya nazil olan ilahi kanunlarla imanda bulunduklanm i'tiraf etmekte 
idiler. Prensib bakumndan onlarm yolu da, Hz. Muhammed tarafmdan 
ogretilmekte olan yol (islamiyet) le aym idi. Fakat as1rlarm dejeneras
yonu yiiziinden o yoldan aynlmi§lar ve Tevratta yeri bulunmayan ve 
Tevrat tarafmdan tasvib edilmiyen bir ~ok gayr-1 islami itikad, ayin 
ve adetleri benimsemi§lerdi. Bununla da kalmay1p, kendi izah ve tef
sirlerini eklemek suretiyle Tevrat'1 kan§Ik hale getirmi§lerdi. Allah ke
lammm, Kitab-1 Mukaddeslerinde mahfuz bulunan k1s1mlanm dahl 
tahrif etmi§ler ve hakiki dinin ana ruhunu ondan ay1rarak kupkuru 
ayinlere §eklen bagh kalml§lardl. Bu durumlanyla sadece mutmain kal
maylp bu yolda taassup da gostermeleri i§in ~ok ac1 . taraf1 idi. Keza, 
herhangi bir 1slahat1 kabul etmege niyet ve temayiilleri bulunmamakta 
idi. Boylece kendilerine dogru yolu ogretmege gelenlere amans1z dii§
man kesildiler. Bu gayeleri muvaffakiyetsizlige ugratmak i~in ellerin
den geleni yaptllar. Aslmda miisliiman olmalarma ragmen, hakiki !sl&.
miyetten uzakla§IDI§lar ve dinde bid'at ve degi§iklik yapmi§lar ve k1h 
kirk yarma yiiziinden tefrikanm kurbam haline gelmi§lerdi. Alla.h'1 
unutarak ve Allah'tan uzakla§arak, servete kulluk etmege ba§lad1lar. 
0 kada1 ki, asll «Miisltiman,, adm1 terkedip, onun yerine «Yahudi)) adl
m ald1lar ve .dini, israilogullarmm inhisanna soktular. 

Peygamber Efendimiz (s.a.) Medine'ye te§rif edip Yahudileri ha
kiki dine davet buyurduklannda, Yahudilerin dini tutumu bu merkezde 
idi. Bu sebepten dolaYJ, surenin ii~te biri israilogullarma hitab etmek
tedir. Onlann ge~mi§leri, moral 'dejenerasyonlan ve dine fesad kan§
tirmi§ olmalan tenkit~i bir zaviyeden tedkik edilmektedir. Bunun yam
Sira, hakiki dinin yiiksek moral standard1 ve ana prensibleri ortaya 
konulmak suretiyle, bir Peygambere tabi cemaat'm dalalete dii§mesiy
le, bozulmasmdaki mahiyet a~1khga kavu§turulmakta ve hakiki takva 
ile §ekilperestlik ve hakiki dinin esaslan ile bu esaslara dahil bulunma
yanlar arasmdaki sarih hudutlar en bariz §ekilde ~izilmektedir. 

Mekke'de islamiyet sadece ana prensiblerin yay1lmasiyla ve salik
lerin moral prensibiyle alakaland1. Fakat Peygamber Efendimiz (s.a.) 
Medine'ye hicretini miiteakib, Arabistan'm her yerinden miisliimanla
rm oraya gelip yerle§mesi ve ensar'm da yard1m1yla orada islam dev
letinin niivesinin kurulmas1yla, Kur'an-1 Kerim tabiatiyle sosyal, kiiltii
rel ,ekonomik, siyasi ve hukuki meselelere yonelecekti. Bu hal, Mekke'de 
nazil olan surelerdeki ana fikir ile Medine'dekilerin arasmdaki farkt 
izah edici mahiyettedir. Buna binaen, bu sure bir cemiyetin birlik ve 
tesaniidii ile meselelerin halline yarayacak ana prensib ve talimat1 elc 
almaktadu. 
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Medine'ye hicretten sonra, islamiyet ile islam'dan gayri unsurlar 
arasmdaki miicadele yeni bir safhaya girmi§ oldu. Bundan evvel, kendi 
kabile ve soylan arasmda islamiyeti yaymakta bulunan mii'minler, 
muhaliflerle kar§Ila§tlklannda ba§larmm 9arelerine bizzat kendileri 
bakmak mecburiyetinde kalmakta idiler. Fakat Medine'de §artlar de
gi§ti. Arabistan'm her tarafmdan miisliimanlar oraya gelmi§ler, bir tek 
topluluk viicuda getirmi§ler ve miistakil bir site devleti kurmu§lardi. 
Burada, bizzat toplumun kurtulu§u i9in miicadele oldu. Qiinkii Arabis
tan'dan biitiin gayr-i miislimler islamiyeti yok etmek i9in, onun kar§ISm
da birle§ik bir cephe haline gelmi§lerdi. Buna binaen sadece muvaffaki
yet degil, fakat_mutlak kurtulu§ i9in a§ag1daki talimat bu surede a91k
lanma'ktad1r : 

a -- Toplum, dini yaymak i9in, kendi tarafma miimkiin oldugu 
kadar 90k saYida insan kazanmak iizere a'zami gayreti sarfedecektir. 

b -- <;ogu evsiz- barks1z olan ve dii§manla 9evrili bulunan salik
lere cesaret verilmeli ve metin hale getirilmeliydiler. <;iinkii i9inde bu
lunduklan miicadele aksilik zuhur edince, onlar i9in cesaret ve meta
net ihtiyac1 hayati ehemmiyet ta§Iyordu. Onlar, bu gibi aksiliklere ce
saretle kar§l koyabilecek duruma gelmek iizere hazirlanmahydilar. 

c - Dine has1m olarak ve dini par9alamak gayesiyle herhangi bir 
taraftan gelebilecek silahh tehdidi kar§Ilamak ve dii§mamn maddi kay
naklarma ve kuvvet9e iistiinliigiine ald1rmadan, ona kar§I §iddetle 
muhalefete haz1r hale getirilmeliydiler. 

d - Keza onlara batll yollan yok edip de onun yerine islami hayat 
yolunu kaim k1lma cesareti verilmeliydi. 

Bu sebepten dolay1d1r ki, Allah Teala, yukardaki gayelerin tahak
kukuna yard1m edebilecek bu gibi talimatl bu surede a91klamaktad1r. 

Bu devre i9inde miisliimanlar arasmda yeni tipte miinat1klar zu
hur etmege ba§ladl. Mekke devrinin son giinlerinde miirailik meydana 
Cikmi§ idi ise de; Medine'de ba§ka §ekle biiriindii. Mekke'de islamiyeti 
hak din olarak kabul etmelerine ragmen, neticeyi beklemege tahammUl 
gosteremeyen ve diinyevi menfaat ve alakalarmdan fedakarhkta bulu
nup da islamiyeti kabulii miiteakib kar§Ila§acaklan gii9liiklere katlana
mayacak kimseler vard1. Fakat Medine'de ba§ka §ekilde miinaf1klar tii
remeye ba§ladl. Baz1Ian asia iman etmedikleri halde, sadece zarar ver
mek i9in islamm i9ine sokuldular. Digerleri ise miisliiman muhitinde 
bulunmalan sebebiyle, Slrf diinya menfaatlerini muhataza i9in miislii
man oldular. Bu sebepten de dii§manla temaslanm muhafaza ettiler. 
Boylece dii§man kazansa da onlann menfaati emniyet altma ahnml§ olu
yordu. Keza bir ba§ka grup daha vard1 ki, onlar kuvvetli imana sahip 
degildiler. Fakat kom§ulanna uyarak islamiyeti kabul etmi§lerdi. El
hasil islami hakikatl kabul etmelerine ragmen eski an'ane, hurafe ve 
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§ahsi ihtiraslanm terkedecek kadar kafi cesarete sahip olmayan ve is
lamm moral standartlarma ula§lp · da o yolda fedakarhkta bulunmaya 
muktedir olmayan aydmlar vard1. 

Bakara suresinin nuzUlu esnasmda c;e§itli munaf1klar turemege 
ba§ladl. Allah Teala burada ozetle onlarm karekterine i§aret buyurmak
tadlr. Bilahere onlarm kotu karakteri ve fitnecilikleri tezahur edince, Al
lah Teala onlar hakkmda mutemmim talimat gonderdi. 

Bakara diye adlandmlmas1, bu surenin 67 - 73'U.ncu ayetlerinde 
bahsi gec;en s1g1r k1ssasma izafetendir. Maamafih burada, surenin mev
zuuna delalet eden bir ba§hk C'larak kullamlml§tlr. Bu sebepten dolay1, 
bil'umum tercumelerde Ahmed, Mehmet v.s .... gibi isimler nas1l ay
nen muhafaza edilmekte ise, Bakara kelimesi de s1g1r veya buzag1 §ek
linde terciime edilmemelidir. Ak.si halde surenin s1g1r mevzuuyla alakadar 
bulunduguna delalet etmi§ olacaktlr. Kur'an-1 Kerim'deki bir c;ok ba§
ka sureler de aym usulle adlandmlmi§lardir. c;unku surelerdeki mev
zuun geni§ligini ifade edebilecek kelime Arapc;ada (butun zenginligine 
ragmen) mevcud bulunmamaktadlr. Maamafih butun be§eri lisanlar 
aym mahrumiyet ic;indedirler. (Mevdudi, Tefhim el-Kur'an, I, 52- 55) . 

---000-- -
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Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla, 

1 - Elif, Lam, Mim. 
Mufessirler surelerin ba§mda yer alan huruf-u mukattaa (alfabct.ik 

harfler) konusunda ihtilafhd1rlar. Bazllanna gore, bu harfler, Allah'm, 
bilgisini kendi katma saklad1g1 §eylerdendir. Onlar bu -konudaki bilgiyi 
Allah'a havale ederek bunun tefsirine tevessiil etmezler. Bir k1sm1 ise bu 
harfleri tefsir etmi§lerdir. Ancak tefsir edenler de bunlarm anlam1 ko
nusunda ihtilafhd1rlar. 

Alfabetik Harflerin Mahiyeti : 

Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem der ki; bu harfler, surelerin isim
lerinden ibarettir ve bu gorii§iinu Buhari ve Miislim'in sahihlerinde Ebu 
Hureyre (r.a.) 'den nakledilen bir hadise dayandmr. ~oyle ki RasUlul
lah (s.a.) Cuma gunu sabah namazmda Elif Lam Mim, (Secde) ile 
Hel eta (insan) suresini okurmu§. 

Sufyan el-Sevri ... Mucahid'den nakleder ki, o §oyle demi§ : Elif, 

Bakar; 

Lam, 
dileri 
le so 
cahid 
bir i~ 
Oyle 
Kur'1 
ku h 
muyl 
dum, 
dugu 
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Lam, Mim. Ha Mim, Elif, Lam, Mim, Sad, ve Sad: Allah'm Kur'an-1 ken
dileriyle ba§lattlgl ba§langu; harfleridir. Ba§kalan da M\icahid'in boy
le soyledigini naklederler. Ebu Huzeyfe Miisa ibn Mes'iid'un... Mu
cahid'den naklettigine gore o, ((Elif, Lam, Mim, Kur'an'm isimlerinden 
bir isimdir.» demi§tir. Katade ve Zeyd ibn Eslem de boyle demi§lerdir. 
Oyle zannediyoruz ki bu ifade Abdurrahman ibn Zeyd'in Elif, Lam, Mim, 
Kur'an siirelerinin isimlerinden bir isimdir sozune dayanmaktad1r. c;un
ku her siireye Kur'an ismi verilebilir. Yoksa Elif Lam, Mim, Sad'm tU
muyle Kur'an ismi olmas1 uzaktlr. Zira ben Elif- Lam, Mim, Sad'1 oku
dum, diyen birisinin sozunden kar§Ismdaki, sadece A'raf siiresini oku
dugunu anlar. Dogruyu en iyi bilen ise Allah'tlr. 

Denildi ki; bu harfler Allah Teala'nm isimlerinden bir isimdir. ~a· 
bi dedi ki: Siirelerin ba§langu;lan Allah Teala'nm isimlerindendir. Sa
lib ibn Abdullah, ismail ibn Abdurrahman da boyle dediler. ~u'be Sud
di'den naklen dedi ki : ibn Abbas (r.a.) 'm §oyle soyledigi bana ula§
tl : uElif, Lam, Mim, Allah'm en buy\ik isimlerinden birisidir.» ibn Ebu 
Hatim de ~u'be'nin hadisinden bunu boylece rivayet eder. ibn Cerir, 
Bendar kanaliyle ... ~u'be'den rivayet eder ki o §oyle demi§: Ben Sud
di'ye, uHa, Mim, Ta, Sin, ve Elif, Lam, Mim, nedir diye sordugumda o 
dedi ki; ibn Abbas'm soyledigine gore, bunlar Allah'm yuce ismidir.>> 
ibn Cerlr der ki; Muhammed ibn el-Musenna .. . Murre el Hemedani'
den naklen bu hadisi rivayet etti... 

Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'tan nakletti ki bu harfler Allah'm and 
i~tigi harflerden olup Allah Teala'nm isimlerindendir. ibn Ebu Hatim 
ve ibn Cerlr . .. ikrime'den rivayet ederler ki o §Oyle dem§i: uElif, Lam, 
Mim bir kasemdir.n Yine ibn Ebu Hatim ve ibn Cerlr'in .. . ibn Ab
bas'tan rivayetine gore o §6yle demi§tir. Elif, Lam, Mim; Ben Allah'1m en 

iyi bilenim ( rki .illt.;l ) demektir. Said ibn Cubeyr de bOyle dedi. 

Suddi Ebu Ma.liK, yoluyla ... ibn Mes'iid'dan ve peygamberin asha
bmdan bir gruptan nakletti ki ; Elif, Lam, Mim, Allah Teala'nm isminin 
harflerinden meydana gelen ba§lang1~ harfleridir. Ebu Ca'fer el-Razi 
ibn Enes'ten o da ~bu'l-Aliye'den nakleder ki o, Elif, Lam, Mim hakkm
da §oyle demi§tir : Bu u~ harf butunuyle dilde kullamlan 29 harften 
ii~ tanesidir. Bu yirmi dokuz harften her biri Allah'm isimlerinden bir 
ismin anahtanc.hr. Bu harflerden her birinde Allah'm nimet ve musi
betleri vard1r. Bu harflerden her birinde kavimlerin siireleri ve ecelleri 
vard1r. Nitekim Meryem oglu isa (a.s.) hayret ederek demi§ ki: Ne tu
haf onlar ki, Allah'm ismini soyluyorlar, nzkl ile ya§Iyorlar ve yine de 
onu inkar ediyorlar! Elif, Allah isminin anahtand1r. Lam, Latif isminin 
anahtand1r. Mim, Mecid isminin anahtand1r. Elif, Allah'm i§areti 
(ala) d1r. Lam, Allah'm lutfudur. Mim, Allah'm mecdidir. Elif bir sene-
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dir, Lam otuz senedir, Mim k1rk senedir. (Bu ibn Ebu Hatim'in lafzl
dlr.) Benzer bir ifade ibn Cerir tarafmdan rivayet edilmi§tir. Sonra bu 
sozlerden her biri muhtelif yollara c;ekilerek muvafakat saglanmaya c;a
li§Ilmi§tlr. Bu ifadeler arasmda tenakuz ve inkar yoktur. Bunlan birle§
tirmek miimkiindiir. Bunlar surelerin isimleridir. Sureler Allah Teala'
nm isimleriyle ac;1hr. Bunlardan her bir harf Allah'm isimlerinden bir 
isme, Sifatlarmdan bir Slfata delalet eder. Nitekim pek c;ok sureler Al
lah'a hamd, tesbih ve ta'zim ile ba§lamaktadlr. ibn Gerir der ki: Bu 
harflerden birinin Allah'm isimlerinden bir isme veya s1fatlarmdan bir 
s1fata veya bir sureye veya digerlerine delalet etmesini engelleyecek hie; 
bir engel yoktur. Rebi' ibn Enes'in Ebu'l-Aliye'den naklettigi gibt" <;iin
kii bir kelime pek c;ok anlamlara kullamlabilir. Sozgelimi Ummet lafz1 
bazan din anlammda kullamhr: «Dogrusu biz atalanmiZl bir din (Urn
met) iizere bulmu§tuk.» (Zuhruf, 22). Bazan Allah'a itaat eden ki§i an
lamma kullamllr: <1Dogrusu ibrahim hanif olarak Allah'a kulluk eden 
bir ki§i idi (Ummet) ». (Nahl, 24). Bazan Cemaat anlamma kullamllr: 
«Orada insanlardan su dag1tan bir topluluk bulduk.» (Kasas, 23). <~Biz 

her iimmete bir elc;i gondermi§izdir.» (Nahl, 36). Bazan da onunla de
virden bir an kastonulur: <~Onlardan kurtulan ve bir siire sonra hatlrla:
yan ki§i dedi ki. .. » (Yusuf, 45). ibn Cerir der ki ; i§te bu da (Elif, lam, . 
Mim) aynen boyledir. Yonlendirilmi§ olarak onun soyledikleri boyledir. 
Fakat Ebu'l-Aliye'nin zikrettigi gibi degildir. <;iinkii Ebu'l-Aliye har· 
fin uc; anlama delalet ettigini soylemi§tir kt, cennet ve benzeri laf1zlar 
boyle degildir. Onlar Kur'an-1 Kerim'in her iki yerinde soziin akl§ma 
gore bir anlama delaletetmektedir. Bu mii§terek laf1zlarm her birini, 
ta§Idlklan anlamm · hepsine birlikte hamletmek miimkiin ise de bu ko
nuda usul bilginleri arasmda ihtilaf vard1r. Buras1 o konularm tartl§l
lacagl yer degildir. Dogruyu en iyi bilen ise Allah't1r. Kald1 ki iimmet 
lafz1 yukardaki anlamlarm hepsine soziin aki§ma gore vaz'i delaletle 
delalet eder. Fakat bir isme delalet eden bir harfin, digerine tercih et
tirici bir evleviyyet olmaks1zm ba§ka bir isme delalet etmesi imkam -
takdir, 1zmar veya ba§ka bir yolla- ancak tevkifi olarak anla§Ilabilir. 
Halbuki mes'ele ihtilath bir meseledir, iizerinde hiikiim verilebilecek bir 
icma' yoktur ... Allah en iyisini bilendir. 

Hasif, Miicahid'den nakletti ki o §6yle demi§ : Surelerin ba§langic;
lanmn tiimii Kat, Sad, Ha, Mim, Ta, Sin, Elif, Lam, Mim, gibi ve diger 
harfler va'z edilmi§ hece harfinden ibarettir. Baz1 Arap dil bilginleri de
diler ki bunlar noktah harflerden bir harftir. Surelerin ba§mda onlarm 
zikredilmi§ olmas1yla 29 harften ibaret olan diger harflerin zikrine ge
rek kalmaml§tlr. Sozgelimi birisi ic;in elif, be, te, se'yi yaz1yor denilince 
alfabe harflerini yaz1yor demek istenir. Bu ilk harfler'in sayilmas1yla ge
riye kala.nlarm say1Imasma gerek kalmaz. Bunu ibn Cerir hikaye et
mi§tir. 
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Ben derim ki; surelerin ba§mda zikredilen harflerin toplann -tek
rarlananlan bir kenara b1rakacak olursak- ondont harftir ve bunlar: 
Elif, Lam, Mim, Sad, Ra, Kat, He, Ya, Aym, Ta, Sin, Ha, Kaf, Nun'dur. 

Hepsini §U s6z birle§tirir. ( r .J ~\.i ~ ~ 1 . Bu harfler arap alfabe-

. sinin yansm1 te§kil eder. Burada zikredilenler birakilanlardan daha 
tinemli ve degerli harflerdir. Bunun ~1klanmas1 gramerde sad ilminin 
konusunu te§kil eder. i§te buradan hareketle baz1lan ~e§itli yorumlara 
dalmi§lar ve demi§lerdir ki; §'iiphesiz bu harfleri Allah Teala bo§ ve an
lamsiz olarak indirmemi§tir. Kur'an'da manas1 olmayan sozler bulun
dugunu soyleyenler buyuk hata i§lemi§lerdir. Oyleyse bu harflerin ken
diliklerinden bir anlam1 olmas1 gerekir. Eger bunlardan soyliyebilece
gimiz bir §ey olursa soyleriz; olmazsa dururuz ve deriz ki : «Biz ona inan
dik hepsi Rabbimizin katmdandir.>> 

Bilginler bu konuda muayyen bir kanaat uzerinde icma etmemi§
lerdir. Sozleri delile dayand1rarak soyliyenlere uymak gerekir, aksi tak
dirde mes'ele a~Iklamncaya kadar durmak evlad1r. Bu birinci konu. 
Son olarak surelerin ba§mda yer alan bu harflerin irad edilmesini ge
rektiren hikmet nedir? Bu nokta uzerinde durmak gerekir. ifade ettik
leri anlamlardan sarf-I nazar ederek bunlarm hikmeti uzerinde durmak 
icab eder. Baz1lan dediler ki; bu harflerin surelerin ba§mda yer alma
smm sebeb-i hikmeti bizim onunla surelerin ba§langicim bilmemizdir. 
ibn Cerir boyle hikaye etti. Bu ise zay1f bir gor'ii§t'iir. Zira sureleri aytr
mak onlarm zikredilmedigi diger §eylerle de mumkundur. Gerek okuma 
olarak gerek yazma olarak Besmele ile sureler aytrd edilir. Ba§kalan 
da dediler ki: Bu harflerle ba§lanmasmm sebeb-i hikmeti; m'ii§riklerin 
kulaklanm onu dinlemeye vermelerini saglamaktlr. c;unku onlar Kur' 
an'dan uzak durmay1 birbirlerine ogutluyorlardi. Bu harfleri duyunca 
bu harflerden olu§an ifadeleri dinlemeye kulak verebilirlerdi. Bunu da 
ibn Cerir naklediyor ki bu da zay1ft1r. Zira boyle olsayd1 but'iin surelerde 
bu harflerin bulunmasi gerekirdi, bir k1smmda degil. Halbuki surelerin 
c;ogunlugunda bu harfler yoktur. ote yandan boyle olsayd1 sozun ba§
Iangicmda ister suresinin ba§I olsun ister ba§ka yer olsun onlan, ba§la
mak ic;in aramam1z gerekirdi. Halbuki bu sure yani Bakara ve onun 
ardmdan gelen Al-i imran sureleri Medine'de nazil olmu§lardir ve mu§
riklere hitap eden sureler degillerdir. Oyleyse onlarm zikrettikleri hu
sus boylece reddedilrni§ oldu. 

Ba§kalan da dediler ki; bu harflerin surelerin ba§langiCmda zikre
dilmesinin sebebi Kur'an'daki i'cazm a~Iklanmasidlr. Halkm Kur'an'a 
benzer ifadelerle kar§I ~Ikmaktan aciz oldugunun beyan edilmesidir. 
Kur'an'da onlarm muhatab olduklan ayetler; alfabe harflerinden mey
dana geldigi halde, onlar Kur'an'a e§ ve benzer bir ayet getirmekteri 

Tefsir, C. IT, F. 10 
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aciz bulunmaktadlrlar. i§te bunun i~in bu harfler yer alml§tlr. Ve bu 
sebeple alfabetik harflerle ba§layan surelerin hepsinde Kur'an'm us
tiinliigii sozkonusu ·edilmekte ve yiiceligi a~1klanmaktad1r. Bu istikra 
yoluyla malumdur ve bu husus 29 surede yer almi§tlr. Bunun i~in Allah 
Teala bu surelerde : «Elif Lam, Mim. i§te bu kitap onda hi~ bir §iiphe 
yoktur.»... «Elif Lam Mim. Allah, O'ndan ba§ka ilah yoktur. 0' Hayy, 
Kayyum'dur. Sana kitab1 hak olarak indirmi§tir.» ... «Elif, Lam, Mim, 
Sad ... i§te bu kitap sana indirilmi§tir. Oyleyse senin gogsiinde ondan 
dolay1 bir s1kmtl bulunmasm.» ... «Elif, Lam, Ra, ... i§te bu kitap 
onu sana insanlan rablanmn izniyle karanhklardan aydmhga ~1karasm 
diye indirdik.»... «Elif, Lam, Mim,... Kitabm, alemlerin rabbmdan 
indirili§inde hi~ bir §iiphe yoktur.»... <CHa, Mim, Rahman ve Ra
him tarafmdan indirilmedir bu kitap.»... «Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf. i§
te boylece Aziz ve Hakim olan Allah sana ve senden oncekilere vahyeder.n 
Bu ve benzeri ayetler bu gorii§lerin dogruluguna delalet eden ornekler
dir. Dikkatle bak1ld1gmda bu husus goriiliir. Dogruyu en iyi bilen ise 
Allah'tlr. 

Bu harflerle vakitlerin bilindigi, olaylarm, fitne ve sava§lann za
manlarmm ~1kanlacagm1 (istihrac edilecegini) one siirenler ise Kur'an' 
da olmayan §eyler iddia etmekte ve u~ulmas1 gerekmiyen yerde u~maya 
~ah§ma:ktadirlar. Bu husus, zay1f bir hadiste varid olmu§tur ki bu ha
dis bile istihracm dogrulugundan ~ok batll olduguna delalet etmekte
dir. Bu hadis, siyer sahibi Muhammed ibn ishak'm rivayet ettigi ve ibn 
Abbas' a dayanan hadistir... ibn ishak Cabir ibn Abdullah'tan · 
nakleder ki o §oyle demi$: Ebu Yasir ibn Ahtab yahudilerden baz1 ki~i
lerle Rasulullah (s.a.) a ugrarm§, Rasulullah Bakara suresinin ba§ tara
fml okuyormu§ ccElif, Lam, Mim. Onda hi~ bir §iiphe yoktur ( ... ) >> 0 
s1rada karde§i Hay ibn Ahtab yahudilerden baz1 ki§ilerle birlikte gel
mi§ ve demi§ ki; Allah'a yemin ederim ki Muhammed (a.s.) kendisine 
indirilen ayetleri okuyordu onu duydum. Ve ayeti okumaya ba§laml§ 
C<Elif, Lam, Mim. Onda hi~ bir §Up he yoktUr>l... ccEbu Yasir demi§ ki 
sen bunu i§ittin mi? Karde§i de evet demi§. Cabir diyor ki; liay ibn Ah
tab yahudilerden o cemaatla birUkte Rasulullah (s.a.) m yanma gelip 
demi§ler ki; Ey Muhammed sen Allah'm sana indirdigi c<Elif, Lam, Mim. 
i§te bu kitap... ayetini okudugunu hatlrhyor musun? Rasulullah 
(s.a.) evet demi§. Onlar «bu ayeti sana Cebrail Allah katmdan m1 ge
tirdi? demi§ler. RasUlullah (s.a.) «evet» demi§. Onlar, Allah senden on
ce peygamberler gondermi§ti. Sen onlarm siiresinin ve senin d1§mda on
larm iimmetinin siiresinin ne kadar oldugunu bilmezsin demi§ler. Hay 
ibn Ahtab ayaga kalkml§ ve beraberinde bulunanlara dogru yonelerek 
onlara Elif bir, Lam, otuz, Mim k1rk, demi§, Bu ise yetmi§ bir y1l yapar 
siz peygamberin dinine girecek misiniz, onun miilkiiniin ve iimmetinin 
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omri.inlin siiresi 71 ytld1r. 0 da Rasulullah (s.a.) a yonelmi§ ve demi§ ki: 
Ya Muhammed, bundan ba§ka ayetler de var nn? Rasulullah (s.a.) 
evet deyince, nedir o? diye sormu§. Hz. Peygamber de Elif, Lam, Mim, 
Sad demi§ ve bunun iizerine bu ondan daha ag1r ve daha uzun demi§, 
Elif bir, Lam otuz, Mim k1rk Sad da yetmi§tir. (Her ne kadar metinde 
yetmi§ ge9iyorsa da bunun altml§ olmas1 gerekir, 9iinkii ancak altml§ 
oldugu takdirde soylenilen rakamm toplam1 elde edilebilmektedir.) i§
te bu da yiiz otuz birdir. Sonra ya Muhammed bundan ba§kas1 var m1 
diye sormu§, Hz. Peygamber de evet demi§. Nedir o? dediginde, Elif, 
Lam, Ra buyurmu§. 0 da bu daha ag1r ve daha uzun demi§, Elif bir, 
Lam otuz, Ra da ikiyiiz, bu da 231 eder demi§. Sonra Hz. Peygambere 
daha ba§kast var m1? diye sormu§, evet deyince, nedir o? demi§, Ra
sulullah (s.a.) Elif, Lam, Mim, Ra buyurmU§. Bunun iizerine bu daha 
ag1r ve daha uzun demi§. Elif, bir, Lam otuz, Mim k1rk, Ra ikiyiiz bu 
ise 271 eder demi§. Sonra senin durumun bize karma§tk goriindii ya 
Muhammed, az m1 90k mu verildigini bilmiyoruz» demi§, kalkm gidelim, 
diye eklemi§. Sonra Ebu Yasir karde§i Hay ibn Ahtab'a ve beraberinde
ki rahiplere demi§ ki ne belli bunlarm hepsi de Hz. Muhammed i9in top
lanml§tlr, 71, 131, 231, 271 biitiin bunlar 704 sene yapar. Onlar da de
mi§ler ki Onun durumu bize §iipheli goriindii. ~u ayetlerin bu ki§ilet 
hakkmda inzal edildigi iddia edilmi§tir: «O'dur sana kitab1 gonderen, 
ondan bir k1sm1 muhkem ayetlerdir ki onlar kitabm anas1d1r. Digeri 
ise miite§abihlerdir. (Al".-i imran, 7). Muhammed ibn Said el-Kelbi'ye 
gore bu a§ag1 yukan boyledir. Ancak Kelbi delil olarak kabul edile
mez. Kald1 ki bu metod uyannca --eger usUI dogru ise- her bir harfin 
ayn ayn hesaplanmas1 gerekir. Bu takdirde rakam 90k yiiksege ula§Ir. 
Tekrarlanyla birlikte hesaplamrsa rakam daha 90gallr. Dogruyu en iyi 
bilen ise Allah'tlr. 

- .....----- iZAHI - ---

Kur'an-1 Kerim'de yeralan bu alfabetik harfler, her zaman i9in tar
tl§llml§tlr: Bunlarda gizli manalar bulundugu belirtilip mu~telif yo· 
rumlar yap1lm1§tlr. Bu konuda Razi diyor ki : 

Kur'an'daki Alfabetik Harflerin Hikmeti: 

.ikinci mes'ele: Allah Teala'mn «Elif, Lam, Mim» bun.a benzer harf
lerle surelere ba§lamas1 konusundad.1r. Bu konuda iki gorii§ vard1r: Bi
rincisine gore, bu husmmn bilgisi gizlidir, Allah Tebareke ve Teala bu 
bi.igiyi kendine saklaml§tlr. Ebubekir el-S1ddik (r.a.) der ki: Allah'm 
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her kitabmm bir s1rn vardtr, Kur'an'daki strrl da surelerin ba§langtci
dir. Hz. Ali (r.a) der ki : Her kitabm bir panlttsi vardtr, bu kitabm pa
nlttsl da heca harfleridir. Ariflerden, baz1Ian da derler ki; ilim bir de
niz mesabesindedir. Ondan bir vadt doldurulur, sonra bir vadiden bir 
1rmak akttlhr, sonra bir Irmaktan bir ark c;ekilir, sonra bir arktan bir 
Sulak <;Ikat:Ihr. Eger bir vadiyi dolduran SU, bir arka akitllmi§ olsaydi. 
ark1 doldurur ve c;evreyi sel basardt. Eger deniz de vadiye bo§altllsaydt 
aym §ekilde onu mahvederdi. i§te Allah Teala'mn «Gokten bir su indirdi 
de onunla her birinin Olc;usune gore vadilerde akttt1.>1 Kavliyle kesdedi
len budur. ilim hazineleri Allah katmdadir. Onlardan, peygamberlere 
vadiler dolusu verilmi§tir. Peygamberler kendi vadilerinden bilginlere 
mnaklar dolusu akttmi§lardir. Som·a bilginler halka_ takatlan olc;usun
de kuc;uk arklar ile tllgi vermi§lerdir. Sonra halk kendi ailelerine ta
katlan olc;fisunde gozelerle su goturmu§lerdir ( ... ) 

iyi bil ki; Kelamctlar bu goru§fi reddetmi§lerdir ve Allah'm kita
bmda yaratlklar tarafmdan anla§Ilmayan §eyin bulunmaSl caiz degil
dir demi§lerdir. Bu konuda ayetler, hadisler ve ma'kul deliller sardet
mi§lerdir. Deli! olarak sarfettikleri ayetlerin say1s1 ondorttUr. 

Birincisi, Allah Teala'mn §U kavlidir : «Onlar Kur'an'1 du§unmez
ler mi? Yoksa kalplerinde kilitler mi var?» Allah, kullarma Kur'an'1 
du§unmeyi emretmi§tir. Eger Kur'an anla§Ilmaz olsayd1, du§unmele
rini nas1I emrederdi? 

ikincisi, Allah Teala'mn §U kavlidir : ((Onlar Kur'an'1 du§finmezler 
mi? Eger o Allah'tan ba§ka birinin katmdan olsayd1 pek c;ok ihtilaf bu
lurlardt.» Kur'an yaratlklar tarafmdan anla§tlmaz olsayd1 Kur'an'da 
c;eli§ki ve ihtilaflarm bulunmadtgmt bilmeleri ic;in Allah kullarma du
§unmeyi nas1l emrederdi? 

Uc;uncu, §U ayet-i celile'dir: «Dogrusu 0 alemlerin Rabbi katmdan 
indirilmelidir. Ruh'Ul-Emin onu senin kalbine apac;tk Arapc;a bir dille 
indirdi ki sen de uyanctlardan olasm.» Eger Kur'an ayetleri anla§tlmaz 
olsaydJ Rasulullah (s.a.) 'm Kur'an ile uyanc1hk yapmas1 batii olurdu. 
Keza, «apac;tk Arapc;a bir dille» kavli de onun Arap diliyle indirildigini 
gosterir. Boyle olduguna gore anla§tlmast icabeder ( .. . ) 

Bu konudaki hadislere gelince, Rasulullah (s.a.) buyurur ki «Ben 
size iki §ey btraktlm ki, ona sanhrsamz asia saptkhga dfi§mezsiniz. Bu : 
Allah'm kitab1 ve benim sunnetimdir.l) Bilinmeyen bir §eye sanlmak 
nasll mumkun olabilir ( ... ) 

Akli delile gelince, bunun da birc;ok §ekilleri vardu : Birincisi, bi
linmesi mumkun olmayan bir §ey varid olursa onunla muhatab olan
lar ic;in bu emir, Arapc;a konu§an birine zenci diliyle hitabetmek gibi 
olur. Bu nas1l uygun degilse, Kur'an'daki ba§langtclarm da anla§Ilma
masi aym §ekilde uygun degildir. ikincisi Kelam'dan maksad, anlatma- bl 

El 
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d1r. Eger kelam, anla§Ihr olmasayd1 onunla hitap etmek abes ve mana
siz olurdu. Kald1 ki bu, Hakim olan Allah'a asia yara§maz. Ugiinciisii 
Kur'an-1 Kerim ile diger kitaplara meydan okunulmu§tur. Bilinmeyen 
§ey ile meydan okuma nas1l olur? Kelarricilarm biitiiniiniin sozleri bun
dan ibarettir. Ancak onlara muhalefet edenler de aym §ekilde ayet, 
hadis ve akli delillerle deli! getirmi§lerdir. Ayetten delil; Kur'an'1 Ke
rim'de yer alan mtite§abih ayetlerin kullar tarafmdan bilinmeyi§idir. 
Nitekim Allah Teala: «Onun te'vllini Allah'tan ba§kas1 bilmezn buyu
ruyor ( ... ) Hadistep delile gelince, bu mes'elenin ba§mda bu soziimii
zti destekleyen bir hadis rivayet etmi§tik. Yine rivayet edilir ki Aleyhis
selatti Vesselam Efendimiz §Oyle buyurmu§: «ilimden bir k1sm1 da var
dir ki, hazine §eklindedir. Allah'I bilen bilginlerden ba§kas1 onu bile
mez.n Kald1 ki ba§langH~lann bilinmez oldugu, sahabenin biiyiiklerin
den de rivayet edilmi§tir ( ... ) 

Ma'kul delillere gelince, bizim miikellef kilmdig1m1z fiiller iki kl
simdir. · Onlardan bir k1sm1mn hikmetini akhm1zla biliriz. Namaz, ze
kat ve orug gibi. Namaz, saf bir tevazu ve yarat1c1ya yalvan§tl. Zekat, 
fakirin ihtiyacm1 giderme ~abas1d1r. Oru<;, §ehveti k1rma ~abas1d1r. Bir 
k1s1m fiiller .de vard1r ki onun hikmetini biz bilmeyiz. Hactaki davram§lar 
gibi. Biz akhm1zla ta§larm atllmasmda, Safa ile Merve arasmdaki ko§
mada bahis mevzuu alan hikmeti bilemeyiz ( ... ) Muhakkiklerin ittifak 
ettiklerine gore Allah Teala, nas1l kullarma birinci tiirden ibadetleri 
emrederse aym §ekilde ikinci ttirden ibadetleri de emreder ( ... ) 

ikinci gorii§, bu ba§langiglarla neyin kastedildiginin bilinebilece
gini soyleyenlerin gorti§tidtir. Onlar ba§langi<;larm bilinebilecegini soy
ledikten sonra, bunlarla neyin kastedilmi§ oldugu hususunda degi§ik 
§eyler zikretmi§lerdir : 

Birincisine gore, bunlar, surelerin isimleridir. Bu · kelamctlarm ek
seriyetinin ve nahivcilerden imam Halil ile Sibeveyh'in tercih ettigi 
gorii§ttir. 

ikincisine gore bunlar; Allah Teala'mn isimleridir. Nitekim Hz. 
Ali'nin Allahu Teala i<;in, ey Kat, Ha, Ya, Ayn, Sad, ey Hamim Ayn, Sin; 
Kat, dedigi rivayet edilir. 

U<;iinctisiine gore bu ba§langiglar; Allah Teala'nm isimlerinden bir 
k1sm1d1r. Said ibn Ctibeyr der ki : Elif, Lam, Mim, Ra, Ha, Mim, Nun . 
harflerinin toplam1 Rahman ismidir. Ancak biz digerlerinin terkibi 
hakkmda bilgi sahibi degiliz. 

Dordtinciisiine gore bunlar; Kur'an'm isimleridir. Kelbi, Siiddi ve 
Katade'nin gorii§ti budur. 

Be§incisine gore; bunlardan her biri Allah Teala'nm isimlerinden 
bir isim, stfatlarmdan bir stfata delalet eder. ibn Abbas (r.a) der ki: 
Elif, Lam, Mim'de, Elif, Allah Teala'mn Ahad, Evvel, Ah1r, Ezeli, Ebedi 
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olduguna i§arettir, Lam, Latif olduguna i§arettir, Mim ise Melik Mecid 
ve Mennan ism-i celaline i§arettir ( ... ) 

Al_tmctsma gore; bunlardan bir ktsmt zat ismidir bir klSml da 

stfat isimleridir. ibn Abbas der ki : Elif, Lam, Mim ( rJI ) ben Al-

lah'Im, en iyisini bilirim demektir. Elif, Lam. Mim, Sad. ( ~~ ) 

ben Allah'1m, a~1klanm demektir. Elif, Lam, Mim, Ra ( .,.,.JI ) ben 

Allah'1m goriiriim demektir. Ebu Salih ve Said ibn Ciibeyr'in ibn Ab
bas'dan naklettigi rivayet budur. 

Yedincisine gore; bunlardan her biri fiillerin stfatlarma delalet 

eder. Elif, ( .~\ ) anlamma Allah'm nimetleridir. Lam, Lutfu, Mim 

de Mecdidir ( ... ) 
Sekizincisine gore; bunlardan bir k1sm1 Allah'm isimlerine bir 

ktsrm da Allah'tan ba§kasmm isimlerine delalet eder. Dahhak der, ki; 
Elif, Allah'tlr, Lam Cebrail, Mim, Muhammed'dir. Yani Allah kitabm1 
Cebrail'in lisamyla Muhammed (s.a.) 'e gonderdi, demektir. 

Dokuzuncusuna gore; bu harflerden herbiri fiillerden birine dela
let eder. Elif demek, Allah Muhammed'e 1smdl, ve onu peygamber ola
rak gonderdi demektir. -Lam, kafirleri levmetti demektir. Mim, kafirler 
gizlendi ve yok oldu demektir ( ... ) 

Onuncusuna gore; bunu Miiberrad soylemi§ ve muhakkiklerden 
biiyiik bir ~ogunluk da tercih etmi§tir. Allah Teala bu harfleri kafirle
re delil olarak zikretmi§tir. Zira RasUlullah. (s.a.) Kur'an'm benzerini 
veya on surenin benzerini veya bir tek surenin benzerini getirmeleri 
konusunda onlara meydan okuyunca, onlar bundan aciz oldular ve ye
rine getiremediler. i§te Allah Teala bu harfleri inzal buyurarak, Kur' 
an'm bu harflerden meydana geldigine dikkatleri ~ekti ve onlarm bu
na gii~lerinin yettigini, fesahat kanunlanm bildiklerini, dolayistyla 
Kur'an'm benzerini · getirmeleri gerektigini belirtti. «Siz, bunu yapa
madtgmtza gore bu kitap insan tarafmdan degil Allah . tarafmdan gel
mi§tir» manasml ta§lr. 

Onl1irinci gorii§; Abdiilaziz ibn Yahya'mn soyledigidir. Ona gore 
Allah Teala bunu zikretmekle, farazi olarak §oyle buyurmaktadir : Bu 
harfleri tek tek duyun. Onlar, size birle§ik olarak geldiginde siz daha 
once onu tarumi§tlmz. <;iinkii ~ocuklar once tek tek harfleri, sonra da 
birle§ik olarak harfleri ogrenirler. 

Onikinci gorii§; ibn Revk ve Kutrub'un gorii§iidiir ( ... ) 
Onii~iincti gorii§; Ebu'l-Aliye'nin gorii§iidiir ( ... ) 
Ondord'iincii gorii§ ·uyarmca; bu harfler Allah Azze ve Celle'nin 

kendisini ovdiigii sena harfleridir. Bunu ibn el-Cevzi, ibn Abbas'dan 
nakleder. 

3 
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Onaltmc1 gorii§; Ahfes'in gorii§iidur. Buna gore Allah Teala, bu 
hece harflerine kasem etmektedir. <;unku bu harfler faziletli ve §eref
lidir. Muhtelif dillerde indirilmi§ olan kitaplar bu harflerin birle§me
inden meydana gelir. Allahu ZUlcelal'in yuce s1fatlarmm ve guzel isim

lerinin birle§imi de bu harflerdendir. 
Onyedinci gorii§; bu harflerle konu§mak herkesin adeti ise de bu 

isimlerle isimlendirilmeleri ilim ve ara§tlrma ile me§gul olanlarm bile
cegi bir §eydir ( . .. ) 

Onsekizinci gorii§, Ebu Bekr el-Tabressi'nin gorii§iidur. 0, der ki; 
Allah Teala bu ummetten bir taife'nin Kur'an'm kadim oldugunu soyle
yeceklerini bilmi§ ve kelammm bu harflerden murekkep oldugunu be
lirtmek uzere bu harfleri zikretmi§tir. DolaylSlyla Kur'an'm kadim ol
mamasl gerekir. 

Ondokuzuncu gorii§; Kadi el-Maverdi'nin gorii§iidur. o, der ki; 
Elif, Lam, Mim'den murad; sizi bu kitapla ziyaret ediyorum, demektir. 

Yirminci gorii§; elif ba§langu;ta oturmas1 gereken istikamet~ i§a' 
rettir ki bu Allah'm §eriatine uymaktlr ( ... ) 

Yirmibirinci gorii§; elif, bogazm en alt k1smmdan t;Ikan harfler
den biridir, Lam, dilin bir tarafmdan t;Ikar ve mahreclerin ortas1d1r. 
Mim ise dudaktan t;lkar ve mahreclerin sonudur. Bu da gosteriyor ki 
kulun ilk, orta ve son zikrinin Allah Teala olmas1 gerekmektedir. 

Muhakkiklarm t;ogunluguna gore tercih edilen gorii§ bu harflerin 
surelerin isimleri oldugudur. (Fahreddin el-Razi, Tefsir el-Kebir, II. 
3- 8). 

Alusi de §oyle diyor : 

Surelerin ba§lang1c1 konusunda soz t;oktur. Ancak ekseriyetin mv 
tab1k oldugu gorii§ Sibeveyh'in ve ondan once ba§kalanmn naklettigi 
gorii§tur ki buna gore; bu ba§langit;lar surelerin isimleridir. Surelerin bu 
§ekilde isimlendirilmesi onlarm terkib bakimmdan bilinen kelimeler
den mute§ekkil oldugunun i§'ari i<;indir. Bunlar ilahi vahyin eseri ol
maml§ olsayd1, onlara kar§I muanzlarmm giit;siiz kalmas1 mumkun ol
mazdi. Nitekim Araplar, Harise ibn Lam el-Tabi'nin anasma <<Lamn 
lsmi vermi§lerdi. Baklra Sad, daga da kaf derlerdi. 

Bu harfler anla§Ihr iseler, ya onlarla ba§langicmda bulunduklan 
surelerin bu i§'ara dayah olarak lakablan olmas1 kasdedilmi§tir veya 
ba§ka §ey. ikincisi batlld1r, t;iinku bunlardan maksad ya Arap dilinde 
va'z edildigi §eyler olacaktlr ki, mes'ele'nin bOyle olmad1g1 at;Iktlr. Veya 
ba§ka §ekilde olacaktlr ki, bu da batlld1r. Zira Kur'an apat;Ik Arap di
liyle indirilmi§tir. DolaYJSiyla Arap dilinde olmayan §eylere hamledile
mez. Aynca bu hususa birkat; §ekilde kar§l <;lkllml§tlr ( ... ) ~eyh el-Ek
ber (Kuddise s1rnhu) harflerin tekrarh ve tekrars1z saYilarmm 
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Slrrl konusunda baz1 §eyler soylemi§tir : Biitiinii itibariyle bu sozler su
relere ait oldugu gibi, Sad, Kaf, Mii:n, Yasin, Taha ve benzeri tek tek 
harflere de mahsustur. Bunlann nic;:in 1,2,3, veya daha c;:ok olarak zik
redildigi, say1larmm be§ harfi neden ula§tigi, neden bir k1sm1mn bir
birine ili§tirildigi bir k1sm1mn kesildigi konusunda soz etmi§tik. §eyh 
(Kuddise s1rnh u) F·utuhat'mda der ki; Allah bize lutuflarmm giizel
liklerini tekrarlasm. Ozet olarak o §oyle lutfetti: iyi bil ki; bilinmiyen 
surelerin ba§lang1clarmm hakikatlm ancak ma'kUI suret ehli bilir. Al
lah, bunu 29 sure kllrm§tlr ki bu, suretin kemalidir. <<Biz ay ic;:inde du
raklar takrir etmi§iZdir.)) Yirmidokuzuncu ise felegin dayanagm1 te§
kil eden kutuptur ki o felegin illeti mesabesindedir ve bu, Al-i imran 
suresidir. Eger bu olmasaydt 28 sabit olmazdt ve harflerin tiimti 78 harf 
harf olmazdi. Sekiz bir biitiiniin hakikatidir. Nitekim Rasulullah (s.a.) 
<<iman yetmi§ §U kadar §Ubedir» buyurmu§tur. Bu harfler de yetmi§se
kizdir. DolayiSiyla bu harflerdeki hakikatlan ve surelerdeki gerc;:ek du
rumu bilmedikc;:e imamn s1rn tamamlanamaz. Kald1 ki bunu tekrar 
etmeksizin bilirse imamn hakikati konusunda Allah'm uyansm1 tek
rarsiz olarak bilir ( ... ) ibn Abdtisselam, Hz. Ali (r.a.) 'nin Muaviye vak'
asmi Ha Mim Ayn Sin Kaf'tan «;:Ikard1gm1 rivayet eder. Ebu'l-Hakem 
Abdiisselam ibn Btircan tefsirinde Kudtis'iin 583 senesinde fethedil-

mesini ( rJI ) den «;:Ikarmi§tlr. (Alusi, Ruh el-Meanl, I, 89- 102). 

Re§id R1za ise bu harflerde derin anlamlar aramamn gereksizligi-
ni belirterek §6yle diyor : · 

Ben derim ki : 

a - Bu harfler kesik kesik isimleri soylenerek okunur, miisem·
malan degil. Biz, Elif, Lam, Mim diyerek okuruz, sonunu sakin yapanz. 
<;iinkii bu kelamm yap1sma dahil degildir ki hareke ile irab verilsin. 

b - Bu harflerin irab edilmemesi §U hikmete mebnidir. Bu harf
lerle ba§lanan surelerde, Kur'an'm nitelikleri ve i'cazma i§aret konu
lan yer aldtgma dikkat . c;:ekilmektedir. <;iinkii bu surelerden Mekki 
olanlarla mii§riklerin islama davet edilmesi kasdediliyordu. Bu ve ben
zeri Medeni surelerde ise ehl-i kitabm islama daveti ve onlarm aley
hindeki deliller serdediliyordu. Bu husus A'rat suresinin ba§mda ac;:Ik
lanacakttr. 

c - Ferra, Kutrub, Miiberred, Zamah§eri gibi bazt liiga.t ve gra
mer bilginlerinin delilleriyle §eyh'iil-islam Ahmed Takiytiddin ibn 
Teymiye gibi bazt hadis bilginleri bu harflerle Kur'an'm i'cazma i§aret 
edildigini belirtmektedirler. Zamah§eri bu konunun ac;:tklanmasi ve be-. 
lirtilmesinde daha ileri gitmi§tir. isteyen, onun el-Ke§§af isimli tefsi-

. rine bakabilir. Kadi Beydavi ve diger tefsirlerde de bu husus ac;:Iklan
mi§tlr. 
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d -- Bu harfler konusunda soylenebilecek sozlerin en zay1f1 ve en 
kotiisii, onunla bu iimmetin hayat miiddetine veya benzeri konulara 
i§aret eden hesap ve say1larm kasdedilmi§ olduklanm soylemektir. 
:ibn ishak bu konuda baz1 yahudilerle peygamberden sozler nakleder 
ki, peygamberden nakledilen bu hadisler zay1ftlr. 

e - Bu sonuncu gorii§e yakm olan bir diger gorii§ de ~ia'dan baz1 
ki§ilerin kasdettikleri gibi bu harflerden miikerrer olanm ati1mas1 ve 
geriye kalanlarla ciimleler kurulmasi halinde Hz. Ali el-Murtaza (Ker
remallahiivechehu) 'nm medhine dair ayetler c;Ikanlmasidir. Veya onun 
iistiinliigiine veya halifliginin tercih sebebi olmasma dair hiikiimler c;I
kanlmasidir. Bunu benzer ciimlelerle kar§Ila§tlrmaktadirlar ki, bu da 
bizim makalelerimizde belirttigimiz gibi gerc;ege aykmd1r. Nitekim 
biz bu hususu «Muslih ve Mukallid» isimli makalemizde ac;Iklami§tlk. 

f - Tarih ve din bilginlerinden bir k1snn da bu harflerle ilerde 
zuhur edecek baz1 dini ve tarihi gerc;eklere i§aret eden semboller kas
dedildigini belirtmektedirler. (Re§id R1za, Tefsir el-Menar, I, 122- 123). 

Elmah'h merhum da bu konuda §U bilgiyi veriyor : 

Miifessirin-i kiram bu iki nokta-i nazardan hareket ederek, bir kis
mi bU harflerin manalannm malum olabilecegine, bir klSinl da olami· 
yacagma kail olrnu§lardir. 

Bilinebilecegine veya bilinemeyecegine kail olanlar ba§hca iki 
ziimre te§kil ediyorlar. 

1 - Bu isimlerin manalan malumdur. Bunlan soziin ba§mda say
makta maksad, biitiin harflerini elifba ve ebced bak1mmdan ihtar ve 
bunlardan te§ekkiil eden kelimeler ve sozlere nazan dikkati celbetmek
tir ki, bu ihtar ve tenbihi miiteakip «i§te kitap» demek, lisamn asli 
maddesini, gostererek meydan okumak ve Kur'an'm i'cazma telmih et
mek oldugunu belirtmi§lerdir. Ve bu ziimredeki ulema'mn c;ogunlugu 
bu iic; harfin toplannmn bu sureye veya Kur'an'a isim olmas1 gorii§ii
n:u tercih etrni§lerdir. 

2 - Bu harflerin ne anlama geldigini iic; kelimede aramak lazirn 
gelecegini ve bunlann sembolik bir anlam1 bulundugunu ve Arap dilin
de bunun misalleri bulunabildigini soyleyenler vard1r. 

Hakikat-1 be§eriyye, idrak ve teblig-i idrakdadir ki biz buna mantik 
ve lisan tabir ederiz. idrak, bizzat anlamlar ile, teblig-1 idrak da keli
meler ile olup kelimeler, manalar dilin esaslandir. Yaz1 ise dilin diU 
demektir. Ve bu sebeple dil ve yaz1, be§eriyette ilmi ve pratik geli§rne
lerin temelidir. Herkesin malumudur .ki, Elifba harfleri denilen tek tek 
ve basit sesler biitiin lisanlarm maddesi, bunlann yaZih§ §ekilleri, ya
zmm temel ilkesidir. Bunun ic;in bir dili~ Elif basi ne kadar mazbut ve 
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muntazam, telaffuzu, lehc;esi de ne kadar fasih ve dakik c;ekim ve bile§im 
kurallan ne kadar metin ve ilmi delalet ve ifadesi ne kadar geni§, de
rin ve tabii, imlas1 ne kadar sabit ve tutarh ise, o lisan o nisbette yiik
sek ve o nisbette miitekamildir. Binaenaleyh ta ba§langtcmda Kur'an-1 
Azimii§§an'm Fatiha ile §Uurlan uyand1rd1ktan sonra dilin maddesi olan 
hece harfleriyle ba§lamas1 ve ba§larken dini islam'a gelinceye kadar 
dinlerin sonuncusu olan Hiristiyanllgm teslis dalaletini parc;alarcasma 
hakiki birlerden ve itibari bir olan ikiyi ba§ka bir tabirle vucudu Hak
tan ruh ve cisim ikiligini bir baki§ta fark ettiren yazill§ §ekli ile Allah 
ve alem nisbetini ac;1ktan ilham etmesi ve bundan ba§ka Yahftdiligin 
ismi soylenmez diye tamd1g1 mabud-u Ekber'in ismi a'zamma da tel
mih etmi§ olmas1 ve daha soylerken yiiregin ic;inden dudagm ucuna 
kadar biitiin harflerin maharec;leri muntab1k iic; mahr~c;ten mahsus 
tertib ile c;tkarak insana kendini ta.ttmp tamtacak olan Elif, La1n , 
Mim harflerini dii§iindiire dii§iindiire okutmas1 ve bu arada Stoa fi
lozoflarmm alfabe delili tabir edilen tannya isbat deliline de i§aret et
mi§ bulunmas1 ve delaletlerden ve telmihlerden sonra da be§eri akll 
ve fikri s1rr-1 lisan ic;inde seslerden kelimelere, kelimelerden anlamla
ra, anlamlardan e§yaya, e§yadan olu§ strrma ve mebdei viicuda ilm-i 
ilahi'ye kadar gotiirmesi bu kitab1 celilin ba§langtc;tan sona kadar hi
dayeti be§eriyeyi takeffiil ettigini biiyiik bir belagatla ifade etmek
tedir. 

Ey miitefekkir; ( ,.) I 
I 

) remzine bak ve harflerin mahrecine ri-

ayet ederek Elif, Lam, Mim diye oku, okurken kendini bir tart, ruhun
dan cisimine, batmmdan zahirine, sinenden dudaklarma dogru yokken 
var olarak c;1k1p gelen o sesleri de iyice bir dinle, bu strada bir elifba, 
ebced okurcasma biitiinii hece harflerini, isimlendirildikleri §eylerle 

. hayalinden gec;ir ve dii§iin. Esasmda hic;bir manas1 olmayan bu miin
ferit ve basit seslerden, say1s1z anlamlan ta§tyan kelimelerin ve bu 
kelimelerden kelamlarm ve bu kelamlardan kainatl ifade eden yiice 
kitaplarm meydana geli§ §eklinde nas1l bir kudret ve nastl bir akt§ sir
n gizli oldugunu dii§iin. 0 zaman anlarsm ki; alemde her mana, her 
feyz, her terakki, her kemal, her iimit bir ic;timai nizama hem de en 

. uygun tabirivle ic;timai bir nizama borc;ludur. Kendi kendine, hic;bir 
mana~ hic;mr kuvveti, hic;bir tezahiirii olmayan basit maddeleri, miin
ferid boliimleri, laytk olduklan ic;timai bir nizam1 bulduklan zaman on
lardan kimyalar, hikmetler, hey'etler, hayatlar fl§klrarak §U goziimii
ziin oniindeki §U kainat te§ekkiil ediveriyor. 

Keza kendi kendine hic;bir manas1, hic;bir kuvveti tezahiir ede
meyen insan ferleri de yerli yerinde miikemmel ic;timai bir nizama 
mazhar olduklan zaman onlardan diinyalan teshir eden hey'eti ic;timai-
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yeler, milletler, devletler meydana gelir. TB.§, aga~ kovugundan ~1ka
Imyan o fertler kiire-i arzm bir ucundan diger ucuna gidip gelmekle 
kalmay1p, goklerde bile fiituhat yaparak ve aleme hak ve . adalet nurla
n sa~arak saadete gark olurlar. I§te elifbamn 0 basit ve manaS1Z harf
lerine, o sonsuz anlamlan doguran nizam ve i~timai sistem sana kaina
tm olu§ s1rnm ba§tan ba§a miitalaa ettirecek bir hidayet anahtandu. 
Dii§iin ve dii§iin bu besait nereden geldi ve bunlara o i~timai nizam1 
kim ve nas1l verdi? Sen seslerden kelimeyi, kelimeden manalan, mana
lardan e§yay1 okuyup gorebiliyorsan, boyle yokun var, manaS1Zlll ma
nah olabilmesi, ayn ve miiteferrik §eylerin birle§ip bir kiil te§kil ede
bilmeleri, biitiin bunlar iizerinde ezelden ebede hakim ve ku§atlc1 bir 
kudret-i vahdaniyetin delil ve biirhani oldugunda tereddiit edebilir mi
siniz? Hay1r, edemezsin ve etmek i~in ktmdinde hi~bir hak goremezsin. 
0 halde sen ba§ka §eye bakmadan o lutuf menba'mdan kendin i~in de 
metin ve mustakim bir i~timai nizam1 aramahsm, batm ve zahirinle 
ona arz-1 teslimiyet etmelisin ki, istedigin hidayet ve saadeti bulasm. 
Dii§iin sade o nizam1 ve o nizamm olu§ §eklini dii§iin ve biitiin bunlan 
o ku§at1c1 Bir'e, o lutuf menba'uia ermek i<;in dii§iin. Fakat sakm onun 
hakikatine erecegim, onu ve onun ilm-ii kudretini ihata edecegim 
diye ugra§ma. 0 noktaya geldigin zaman aczini cehlini itiraf et. Et de 

rJI ) oku, Allahii alem de ( ..!.W r-o J> ..!.iw _,....L. ) iptihal eyle. 

0 zaman sende ne §ek kahr, ne 1stmib, ne buhran kahr. ne de ku§kU. 
(Elmahh, Hak Dini Kur'an Dili (I, 153- 158). 

Kur'an-1 Azimii§§an'm bu ikinci suresi son derece dikkat ~eki

ci bir ifade ile ba§lamaktad1r. Alfabenin harflerinden meydana gelen 
basit bir terkiple kafalan sarsacak bir tesir icra olunmaktad1r. Elif ( ... ) 
Lam ( ... ) Mim ( ... ) Baz1 miifessirlere gore, Cenab-1 Allah, bu harflerle 
muradmm ne oldugunu kullanna a~1klamam1§tir, bu yiizden onlara 
bir anlam vermemek gerekir. Birer miite§abih ayet olarak Allah tara
fmdan geldigine inanmakla yetinmemiz gerekir. Diger bazl tefsir alim
lerine gore bu harfler Allah ile, Habibi arasmda hirer §ifredir. Bir di
ger miifessir grubuna gore, bu harflerle Allahii Ziilcelal §Unu ima et
mektedir: Kur'an-1 Kerim bu gibi harflerden meydana geldigi halde hi~ 
kimsenin aym harflerle boylesine iistiin ve icazh bir eser meydana ge
tirebilme giicii ve imkam yoktur. Boylece mii§riklere meydan okun
makta ve alfabe harflerinden meydana gelen bu kitabm benzerini ge
tirememelerinin sebebi sorulmaktad1r. §u halde onun Allah katmdan 
gelme bir Kitab-1 Ker'im oldugundan kimsenin §iiphesi bulunmamah
d1r. Kur'an, her devre ve her §arta hitabeden, biitiin zaman ve mekana 
intibak eden, azab-1 elimden kurtulmak isteyenleri dogru yola ve hida
yete sevkeden aydmhk ve nur kaynag1d1r. Kafasm1 ve gonliinii madde 
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putundan kurtaranlar, madde otesi «gayb alemine>> inananlar, bu ilahi 
kitaptan faydalanabilirler. 

~ii miifessirlerden Tabressi de diyor ki : 
Bilginler surelerin ba§mda yer alan hece harfleri konusunda 

ihtilif etmi§lerdir. Baz1Ian bu harflerin bilgisini Allah'm kendine ay1r
d1g1 ve Allah'tan ba§ka kimsenin bunu te'vilini bilmedigi, · miite§abih 
ayetler oldugunu kabul ederler. Bizim imamlanm1zdan (Allah'm sela
ml onlarm iizerine olsun) rivayet edilen gorii§ budur. Genellikle, mii'
minlerin emiri Hz. Ali'den rivayet edilir ki o §oyle demi§tir: Her kita
bm bir ozii vard1r. Bu kitabm ozii de hece harfleridir. ~a'bi'den nakle
dilir ki, o §Oyle demi§tir: Allah'm her kitapta bir s1rn vard1r. Kur'an'
daki Slrn da surelerin ba§mda zikredilen hece harfleridir. Ba§kalan da 
bunu degi§ik §ekilde §Oyle tefsir etmi§lerdir : 

a) Bu harfler surelerin isimleri ve anahtarland1r. Bu gorii§ii Ha
san ve Zeyd ibn Eslem nakleder. 

b) Bu harflerdeki ana maksad; Allah Teala'mn isimlerine dela
lettir. Mesela, Allah Teala'mn «Elif, Lam, Mim)) ayetinin . manas1, ben 
Allah'1m, en iyisini bilirim, demektir. Elif, Lam, Ra'nm manas1 ise, 
ben Allah'1m bilir ve goriiriim, demektir ( ... ) Ebu ishak el-~a'lebi tef
sirinde Ali ibn Musa el-R1za'ya isnad ederek der ki; Muhammed Sadlk'
m oglu Ca'fer, Elif, Lam, Mim kavlinden sual edildikde o §oyle demi§, 
Elif'de Allah'm s1fatlarmdan altl s1fat vard1r. Birincisi «ibtida))dlr. Al
lah yaratlklarm hepsini yaratmaya ilkin ba§lad1g1 gibi. Elif ise harfle
rin ilkidir. ikincisi ((istiva>>dlr. Allah zalim degil, adildir. Elif de kendi
liginden miistevidir. (Diizgiindiir). U~iinciisii <dnfirad))dlr. Allah tektir. 
Elif'de tekdir. Dordiinciisii halkm Allah ile ittisalidir. Allah halk ile 
ittisal halinde degildir. <;iinkii halkm hepsi Allah'a muhta~tlr. Allah 
ise onlardan miistagnidir. Elif de oyledir. Harflerle birle§mez. Harf
ler onunla birle§ir. 0 digerlerinden aynd1r ( .. . ) (Tabressi, Mecma'iil
Beyan, r, 32 - 33). 

Diger baz1 tefsirlerde de bu gorii§ler tekrarlamyor : 
Denildi ki; surelerin ba§langiCmda yer alan hece harfleri Allah'

m bilgisini kendisine ay1rd1g1 miite§abih ayetlerdendir ve o Allah'm 
Kur'an'da ki s1rnd1r. Biz zahire inamr, o konudaki bilgiyi Allah Teala'
ya havale ederiz. Bu konunun zikredilmesinin faydas1 ona inanmay1 is
temektir. Nitekim Ebu Bekr el-S1ddik (r.a.) der ki; her kitapta bir su 
vard1r. Allah'm Kur'an'da ki s1rr1 da surelerin ba§lang1c1dlr. Ali ibn 
Ebu Talib (r.a.) 'de der ki; her kitabm bir ozii vard1r. Bu kitabm ozii 
de hece harfleridir. Bu soze kar§Ihk olarak, Allah'm kullanna bilmedik
leri §eylerle hitab etmesinin caiz olmayacag1 soylenmi§tir. Buna cevap 
olarak denir ki; Allah'!n kullanna, onlarm akillariyla anlamm1 kavra
yamayacaklan miikellefiyetler vermesi caizdir. Mesela §eytan ta§lamak 
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boyledir. Bunun manas1 ak1lla kavranmaz. Buradaki hikmet, itaat ve 
baghhktaki kemaldir. Bu harfler de aym §ekildedir. Onlara inanmak 
gerekir, ancak bu konuda derin ara§tirmalara gerek yoktur. Ba§ka ilim 
erbab1 da dedi ki; bunlar manalarm bilinmesidir. Sonra bu konuda ihti
lata dii§tiiler. Bir k1smi dedi ki; bu harflerden her biri Allah Teala'nm 
isimlerinden bir ismin ba§langicidir. Mesela Elif, Allah isminin ba§lan
gicidir. Lam, Latif isminin ba§langicldir. Mim, Mecid isminin ba§lan
gicldir. Ve denildi ki; Elif ,Allah'm nimetleri, Lam, Lutfu, Mim de, miil
kiidiir. (Tefsir el-Hazin, I, 34- 37). 

Eger Rasulullah (s.a.) 'dan surelerin ba§langi~lanyla ilgili benim
senebilecek bir §eY sabit olmu§ mudur? diye sorarsan derim ki; Rasu
lullah (s.a.) 'm bu harflerin anlamlanyla ilgili bir §ey soylemi§ oldu
gunu ben bilmiyorum. Ondan nakledilenler sadece harflerinln saylSly
la ilgili rivayetlerdir. Nitekim Buharl Sahih'inde, Tirmizi Siinen'inde, 
Hakim Miistedrek'inde sahih olarak ibn Mesud'dan naklederler ki; 
o, RasUlullah (s.a.) 'm §Oyle dedigini nakletmi§tir : Kim, Allah'm 
kitabmdan bir harf okursa ona bir sevab vard1r. Her sevab1 10 misli ile 
mukabele goriir. Ben Elif, Lam, Mim, bir harftir demiyorum. Lakin 
Elif bir harftir, Lam bir harftir, Mim bir harftir diyorum.» Bu hadi
sin ibn Mes'ud'dan rivayetinin daha ba§ka yollan da vard1r ( ... ) (~ev
kani, Fethu'l-Kadir, I, 31 - 32) . 

---000---

Bu Kitap: 

2 - if1te bu kitab, onda hiv bir f1Uphe yoktur, miit
takiler ivin hidayettir. 

ibn Ciireyc ibn Abbas'm «i§te bu kitap» ifadesinin, ((§U kitap» 
demek oldugunu soyledigini bildirir. Miicahid, ikrime, Said ibn Ciibeyr, 
Siiddi, Mukatil ibn Hayyan, Zeyd ibn Eslem ve ibn Ciireyc bunun §U 
demek oldugunu belirtirler. Araplar bu iki i§aret ismini birbirinin ye
rine kullamrlar. Bu Arap sozlerinden malumdur. 

Kitap ise Kur'an-1 Kerlm'dir. Bu kitap tabiriyle Tevrat v;; incil'e 
i§aret edilmek istendigini soyleyenlere gelince - ki bunu ibn Cerir ve 
digerleri soylemi§lerdir- yolu yitirmi§ ve tartl§maya dalml§ kimseler
dir. Bu bilinmeyen konuda zorlamadan ba§lfa bir §ey degildir. 

Reyb: ~ektir. Siiddi, ibn Abbas'tan, Ebu Murre el-Hemedani kana
hyla da ibn Mes'ud ve Rasulullah (s.a.)'m ashabmdan daha ba§ka 

ki§ilerden naklen der ki; Hz. Peygamber §oyle buyurdu : ( .y '-:-!.J"l' ) 
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((O'nda hic;bir §i.iphe yoktur)) ayetinin manas1 <<onda §ek yoktur)) de
mektir. Ebu'd-Derda, ibn Abbas, Miicahid, Said ibn Ci.ibeyr, Ebu Malik, 
Nafi (Abdullah ibn Omer'in kolesi), Ata, Ebu'l-Aliye, Rebi ibn Enes, Mu
katil ibn Hayyan, Siiddi, Katade, ismail ibn Ebu Halid'in aym §eyi 
soylediklerini nakleder. ibn Ebu Hatim bunun tersini bilmiyorum der. 
Ayetin manas1 §Oyledir. Bu kitap (yani kur'an'm) Allah katmdan in
dirilmi§ oldugunda §i.iphe yoktur. Nitekim Allah Teala secde suresinde 
de §Oyle buyurur: ((Elif, Lam, Mim, kitabm alemlerin Rabbi katmdan 
indirilmesinde hic;bir §iiphe yoktur ... » 

Hidayet; burada mi.ittakilere tahsis edilmi§tir. Nitekim Allah Teala 
ba§ka ayetlerde §Oyle buyurur: <<Biz onu yabanc1 bir dil ile ortaya koy
saydik diyeceklerdi ki, ayetleri tafsilath olarak a~1klanmah degil miy
di? Hem yabanc1, hem de araba m1 hitab etmektedir? De ki: <<Bu iman 
edenlere hidayet ve §ifad1r. iman etmemi§ olanlarm ise kulaklarm
da ag1rhk vard1r. Ve ·bu, onlara kapahd1r. Sanki bunlara uzak bir me
safeden sesleniyor da anlam1yorlar.)) (Fussilet, 44). 

«Kur'an'da mii'minler i~in rahmet ve §ifa olan §eyleri indiririz. Za
limler i~in de ancak hiisram artmnz.)) (isra, 82). Ve daha buna benzer 
Kur'an'dan faydalanmanm mii'minlere has olduguna delalet eden 
ayetler bulunmaktadlr. <;iinkii Kur'an hidayetin kendisidir. Fakat ona 
ancak iyiler vasll olabilir. Nitekim Allah Teala da buyurur ki: <<Ey in
sanlar, size Rabbm1zdan bir ogiit, gogiislerde olan dertlere bir §ifa, mi.i'
minler i~in bir hidayet ve rahmet gelmi§tir.>> (Yunus, 57). 

Si.iddi, Ebu Malik'ten ve Ebu Salih kanaliyle ibn Abbas'dan, Mur
re el-Hemedani ibn Mes'ud'dan ve Rasulullah'm ashabmdan bir top
luluktan na~letti ki, Hz. Peygamber §Oyle buyurmu§. <<Miittakiler it;in 
bir hidayettir, yani nur demektir.)) ::}afii ise der ki: <<Saplkhktan dog
ru yolu gosteren bir rehberdir.)) Said ibn Ci.ibeyr de der ki : <<Miittaki
ler ic;in bir ac;Iklayici kitapbr.)) bunlarm hepsi de sahihtir. 

Siiddi, Ebu Malik ve Ebu Salih kanaliyle ibn Abbas'tan, Murre el
Hemedani kanaliyle ibn Mes'ud'dan ve Peygamberin ashabmdan bir 
topluluktan naklen der ki RasUlullah (s.a.) §byle buyurur: <<Miittaki
ler ic;in bir hidayettir» ayetindeki miittakiler mii'minlerdir.)) 

Muhammed ibn ishak... ibn Abbas' dan nakleder ki miittakiler
den maksat bildikleri hidayeti terk etmenin cezas1 konusunda Allah'tan 
sakmanlar ve hidayetin getirdigi hakikati tasdik ile Allah'm rahmetini. 
dileyenlerdir. Ebu Revk, Dahhak kanahyla ... ibn Abbas' dan nakle
sJ,er ki; mi.ittakiler «Allah'a §irk ko§maktan kac;man ve taatma uygun 
i§ler i§leyen mii'minlerdir.)) Siifyan el-Sevri bir adam kanahyla Hasan 
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el-Basri'den nakleder ki muttakiler Allah'm kendilerine haram klldlk
lanndan ka<;man ve farz k1ldiklanru eda edenlerdir. 

Miittakiler : 

Ebu Bekr ibn Ayya§ der ki, A'me§ bana muttakilerin kii:nler oldu
gunu sordu, ben de cevap verdim: 0 dedi ki Kelbi'ye bunu sor. Kelbi'
ye sordugumda dedi ki, gunahlarm buyugunden ka<;anlard1r. Sonra 
A'me§'e dondum, o dedi ki boyle olmas1 gerekir ve bunu inkar etmedi. 
Katade der ki; muttakiler, Allah'm ayetin devammda niteliklerini bil
dirdigi; ((Onlar ki gayba inarurlar, namaz1 k1larlar ve kendilerine nz1k 
olarak verdigimiz §eylerden de infak ederler.)) ayetiyle ardmdaki aye
tin nitelendirdigi ki§ilerdir. ibn Cerir ayetin hepsini ihtiva ettigi goru
§finu tercih eder. 

Nitekim Tirmizi ve ibn Mace Ebu Akil kanaliye ... Atiyye el-Sa'
biden naklettigi rivayette Rasulullah (s.a .) der ki : 

~ :,.~' ~., L] l~k '~., :,.~, ~ t: i~- J;. ' ~\ ~ ~ ~: ~\ ~~ &- ~ , 
c<Kul hi<; bir beis olmayan §eyleri onda bir beis olmas1 endi§esiyle 

terk edinceye kadar muttakilerden olma §erefine eremez.>> Tirmizi bila
here bu hadisin hasen ve garib oldugunu s6ylemi§tir. 

ibn Ebu Hatim ... Ebu Hamza'dan nakleder ki; o §6yle demi§tir. 
Ben Ebu Vail'in yarunda oturuyordum, o s1rada biri geldi ki ona Ebu 
Afif derlerdi, Muaz'm arkada§larmdandl. §akik ibn Seleme, ona, ey Ebu 
Afif bize Muaz ibn Cebel'den soz etmez misin? dedi, o, evet s6z ederim 
dedi ve devam etti. Muaz'm §6yle dedigini duydum : K1yamet gunu in
sanlar bir yoreye hapsedilirler, bir mfinadi muttakiler nerede? diye ses
lenir. Onlar Rahman'm koruyuculugu altmda kalkarlar. Allah kendisi
ni onlardan saklamaz, gizlemez, Ben dedim ki, muttakiler kimlerdir? 
0 da: §irkten ve putlara tapmmaktan ka<;man Slrf Allah nzas1 i~in 
ihlasla ibadet eden ki§ilerdir, topluluklardlr, onlar cennete girerler>> 
dedi. 

---·-- iZAHI -----

~ek - ~iiphe - Reyb : 

Ayet-i Kerime'de nefyedilen ((reyb>> konusunda Elmahh §6yle 
diyor: 
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Reyb, esasmda nefse bir 1Stlrab, bir kU§kU vermek manasma mas
dar iken ~ogunlukla orf-ii liigatta bu, IStlraba ba§llca bir sebep olan §ek 
ve §iiphe manasmda kullamlagelmi§tir. Yani reyb, §ekke yakm ve faz
la olarak su-i zan gibi bir tohmet manas1m da mutazammmd1r. Fakat 
as1l manas1 §Uphe ve kU§kU, yani kU§kUlu §iiphedir. Yalmz §Uphe keli
mesini de bu manada kullanmz. Burada reyb biitiin cinsi ile nefyedil
mi§ oldugundan ihni reyb ve ahlaki reyb diye tefsir olunabilecek olan 
§ek ve tohmet bak1mmdan ikisi de selbedilmi§ ve iki cihetten isbatl 
yakin ile kitabm kemali beyan olunmu§tur. ( ... ) Bir tek ferdi biitiin 
ciham be§eriyetiyle ve ozellikle kotii maksadlanyla dolu zalum ve ce
hul bir cihan be§eriyetle kar§1!a§mas1 demek olan 'risalet vazifesi noktai 
nazanndan Rasul-ii Kibriya : «Yarab, reyb-u §irk i~inde yiizen §U kiit
le-i be§er benim kar§Ima ~1klp da, bu kitabm hak ve kelamullah oldu· 
gu ve sana taraf-1 ilahi'den vahyen inzal k1llnd1g1 ne malum? Bu senin 
soziin, §airier, muharrirler, miiellifler gibi sen de bunu kendin tasar
llyorsun ve fazla olarak bir de Allah'a isnad ve iftira ediyorsun diye 
biihtana k1yam edecek olursa ben ne yapanm? )) diyebilirler. i§te Ce
nab-1 Allah boyle bir suale meydan b1rakmamak i~in «bu babta hi~bir 
ve~hile §iiphelenmeye mahal yoktur.)) diye sarahaten mutlak teminat 
bah§etmi§tir ki bunda Rasulullah'm ruh-u vahy'i gerek telakki ve gerek 
tebligde sad1k'iil-va'dil emin oldugunu tescil ve ilan vard1r. Ve bu su
retle kitabt~ la raybe fih oldugunu tescil, miibelligi olan Muhammedii'l 
Emin'in la raybe fih, oldugunu da tescildir. 

Bu ilkeye, Kelam ilmi ve Hikmet nokta-i nazarmdan baktlg1m1z za
man her §eyden evvel reyb ve ikan mes'elesine yani ilm-ii marifet naza
riyesinin kiinhiine l§aret edilmi§ ve bu babtaki biitiin tartl§manm 
felsefi bir vahy-i sarih ile bertaraf edilivermi§ bulundugunu goriiyoruz 
ki, akaid kitaplanm1zm en ba§mda; «hakaiki e§ya sabit ve bunlara 
ilim miitehakkiktir)) deniyor. ilk inan~larm vaz'1 ve Sofestaiye de
nilen ehli reyb ve inadm reddi ve esbab1 ilmin tahkiki ile soze ba§lan
masl da bundan ne§'et etmi§tir. Ve yeni felsefelerde en evvel bu nokta
ya ehemmiyet verdikleri ehlinin malumudur. Boyle olmakla beraber 
ilimlerin ve fenlerin terakkilerine ragmen, alemde gerek nazari gerek
se ahlaki oy birliginin vakit vakit tevessii etmekte oldugu dahi inkar 
olunamaz. Binaenaleyh be§eriyetin en biiyiik kalbi ve ahlaki hastallg1 
§iiphe ve irtiyab mes'elesinde oldugu ve be§erin saadetinin gayesinde bu
nun her§eyden once izale edilmesi bulundugunu Kur'an'1 Azimii§§an bu 
suretle i§'ar ettikten sonra, insanlan, iman, ilim, ikan ile ya§atacak 
olan tarik-i hakk1 ve s1rat-1 miistakimi peyderpey izah-ii beyan ede
cek ve ederken g:1yb-ii §ehadet, yani makiil olan metafizik ile, mahsus 
olan tabiat arasmda yakini olan ger~eklere ve hepsinden evvel tevhid-i 
hakka nazan dikkati celbeyleyecek ve biitiin bunlarda haysiyeti ahla-
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kiye ve hassiyeti ameliyeyi umde olarak takib ettirecektir. (Elmahh, 
Hak Dini Kur'an Dili, I, 164 - 166). 

Allah'tan korkanlar, madde otesi aleme inananlar, duyularla kavra
dlklan diinyamn di§ma t,;Ikabilenlerdir. Miittakilerin Kur'an'dan fayda
lanmalan gayet kolayd1r. <;iinkii kalblerinde yeretmi§ bulunan iman 
m1ruyla Allah'm emrine ko§ar, ibadetlerini yaparlar. Namaz, adab ve 
erkanma riayet edilerek klhndlgmda hem bedeni, hem de ruhi temiz
ligi gert,;ekle§tirir. Aynca miittakiler, Allah yolunda mallanm harcar
lar, zekat ve sadaka vererek muhtat,;larm yard1mma ko§arlar. Ba§ka 
canlllara da merhamet ederler. Allah tarafmdan indirilen kitaplara 
iman ederler. Ahiretin varllgmdan ku§ku duymazlar. Bu yiizden onlar 
Allah katmda yiice mertebelere yiikselerek hidayete erer ve her iki ci
handa kurtula§a ve saadete nail olurlar. 

Takva, nefsi korkulandan korunaga almaktlr. Denildi ki; takva §e
riatm orfiinde nefsi kotiiliige sevk eden §eylerden korumaktlr. Bu da 
yasaklan terketmek ve miibahlarm bir k1smmdan kat,;makla olur. ibn 
Abbas der ki; miittaki; §irkten, biiyiik giinahlardan ve a§mllklardan 
korunand1r. Bu kelime, korunmaktan almmi§tlr. Aslmda iki §eyin ara
SI.m at,;maktlr ( ... ) Denildi ki; miittaki kendi nefsini ba§kalarmdan iyi 
gormeyendir. Ve denildi ki ; takva Allah'm haramlanm terketmek, farz
lanm yerine getirmektir. Ve denildi ki; takva giinahta 1sran terket
mek, itaatla gururlanmay1 b1rakmakt1r. Ve denildi ki; takva Mevla'nm 
seni yasaklad1g1 §eylerde gormemesidir. Ve denildi ki, takva peygamber 
(s.a.) 'e ve ashabma uymaktlr. (Tefsir el-Hazin, I, 41 - 42). 

Takva konusu iizerinde Tabressi de §U bilgiyi veriyor : 

Hz. Peygamber (s.a.) 'den nakledilir ki; o, takvamn toplam1 Al
lah Teala'mn: «Allah, adalet ve ihsanla emreder .. . » ayetinde zikre
dilmi§ oldugunu soylemi§tir. Denildi ki, miittaki o ki§idir ki; kendisine 
haram kllman §eylerden sakmn· ve vacip k1lman §eyleri yapar. Denildi 
ki" miittaki o ki§idir ki; siHih amelleriyle Allah'm azabmdan kat,;Imr. 
Orner ibn el-Hattab, Ka'b el-Ahbar'a takvay1 sordugunda, o dedi ki; 
hit,; dikenli bir yolda yiiriidiin mii? Hz. Orner evet dedi. 0: ne yaptm 
dediginde Hz. Orner, korktum ve pac;am1 s1vad1m dedi. Ka'b el-Ahbar, 
i§te takva budur dedi ( ... ) Hz. Peygamber (s.a)'den rivayet edilir ki 
o :§oyle buyurmu§tur : Miittakilere miittaki ad1 verilmi§tir. <;iinkii on
lar mahzurlu olabilecek davram§lara dii§mekten kat,;mmak ic;in bir 
mahzurlu olmayan davram§lan da terketmi§lerdir. Orner ibn Abdiila
ziz der ki; miittaki haremdeki suc;lu gibi baglanmi§tlr. Baz1lan da de
diler ki; takva Allah'm seni yasakladlg1 §eyde gormemesi, emrettigi §ey
de de aramamas1d1r. (Tabressi, Mecmaii'l-Beyan, I , 37) . . 

Tefsir, C. II, F. 11 
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Gayba iman: 

~ .. ---, .. ,/ ---
...::.J~ j . :Y. ~\ 
-·~ ~· ~~u-, 

3 - Onlar ki gayba inan1rlar . .. 
Ebu Ca'fer el-Razi ... Abdullah'dan rivayet etti ki; o iman tas

diktir demi§ti. Ali ibn Ebu Talha ve digerlcri ibn Abbas'dan nakletti
ler ki, «inamrlar» yani «tasdik ederler» demektir. Ma'mer, Ziihri'den 
nakletti ki, iman ameldir. Ebu Ca'fer .el-Razi ibn Enes'ten nakletti ki, 
o «inamrlar, korkarlar» demektir §eklinde yorumlarm§tlr. 

ibn Cerir ve digerleri dediler ki : En uygun olam; sozle, inanc;la ve 
amelle 'gayba inanma niteliklerine sahip olmaktir. Sozu amelin tasdik 
ettigi imamn muhtevas1 ic;erisine Allah korkusu da girebilir. iman, Al
lah'I, kitab1m ve peygamberlerini ikrar ile, bu ikrann bilfiil tasdikm
dan ibaret olan toplay1cl bir kelimedir. Ben derim ki, lugatta iman sa
dece tasdik ic;in kullamllr. Kur'an-1 Kerim'de de bazan bu anlamda kul
lamllr. Nitekim Allah Teala: «0 Allah'a inamr ve mii'minlere inamr» 
buyurmaktad1r. Keza Yusuf peygamberin karde§leri babalarma «Biz 
her ne kadar dogru sayler olsak da sen bize inanacak degilsin» demek
tedirler. iman, arne! ile beraber kullamld1g1 zaman bu §ekildedir : «An
cak iman edip salih arne! i§leyenler mustesna» kavlinde oldugu gibi. 
Fakat iman kelimesi mutlak olarak kullamld1gmda, §er'an aranan 
iman ancak inane;, kavil ve fiille birlikte oland1r. imamlann ekseriyeti 
de bu gorii§tedirler. Hatta imam ~afii, Ahmed ibn Hanbel, Ebu Ubeyd 
ve digerleri (fakihler ve hadis~iler) imamn soz ve amelden ibaret oldu
gunu, artlp eksildigini soylemi§lerdir. Bu konuda pek c;ok hadis varid 
olmu§tur ki biz bunlan Buhari ~erhi'nin ba§mda zikrettik. Hamd ve 
minnet Allah'ad1r. 

fBazilan gayba imam, Allah korkusuyla tefsir etmi§lerdir. Nitekim 
Allah Teala diger ayet-i kerime'lerde §oyle buyurur: «Sen ancak gor
medikleri halde Rablarmdan korkanlan ve namaz1 ktlml§ olanlan uya
nrsm.» (Fatir, 18). «Gormedigi halde Rahman'dan korkan ve Allah'a 
yonelik bir kalp ile gel en kimselere yonelikti.» (Kaf, 33Q Allah korku
su (ha§yet) ilim ve imamn ozudur. Nitekim Allah Teala §Oyle buyurur: 
«Allah'tan ancak bilgin kullan korkar.» (Fatlr, 28) . 

Burada kasdedilen gayb kelimesine gelince, salef-i salihinin bu ko
nudaki ifadeleri degi§iktir. Bu ifadelerin hepsi de sahihtir ve hepsi de 
kastedilmi§tir. Ebu Ca'fer el-Razi ... I Ebu'l-Aliye'den nakleder ki : «On
lar ki gayba inamrlar» ayetinden maksat Allah'a meleklerine, kitapla
rma, peygamberlerine, ahiret giiniine, cennetine, cehennemine ve Al
lah'a kavu§acaklanna iman etmektir. Oldukten sonra dirilmeye ve ha§-
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re inanmakbr. Bunlarm hepsi de gaybt1r (goriilmez.) !8(!{atade ibn Du.:. 
arne de boyle dedi. Siiddi ... ibn mes'ud'dan ve peygamberin asha
bmdan bir topluluktan nakletti ki, gayb cennet ve cehennem konusunda 
goriilmeyen ve Kur'an'da zikredilmeyen §eylerdir] Muhammed ibn is
hak .. . ibn Abbas'dan nakleder ki, gayb, O'ndan yani Allah'dan gelen 
§eydiF. Siifyan el-Sevrl As1m'dan ve o da Zir'den nakleder ki gayb, Kur'
an'dir. Ata ibn Ebu Rebah der ki; Allah~a inanan gayba inanmi§ olur. 
ismail ibn Halid der ki; gayba inananlar, islam'm, goriilmeyen kismi
na iman edenler demektir. Seyyid ibn Eslem der ki; gayba inananlar
dan maksad, kadere inananlardir. Biitiin bu anlamlar aym noktaya ya
km manalardir. Zira sozkonusu edilenlerin hepsi inamlmasi gereken 
gayb arasmdad1r. 

Said ibn Mansur . .. Abdurrahman ibn Yezid'den nakleder ki; 
o, §Oyle demi§: Biz Abdullah ibn Mes'ud'un yanmda oturuyorduk, o Al
lah RasUliiniin ashabm1 ve onlarm yaptiklanm bize nakletti ve dedl 
ki: Hz. Muhammed (s.a.)'m durumu, gorenler i~in apa~1kti. ~iiphesiz 
kendisinden ba§ka ilah olmayana yemin ederim ki, gaybtan eser gor
meden iman edenin, imanmdan daha iistiin hi~ bir kimse iman etme
mi§tir. Sonra bu ayeti okumm~tu ((Onlar ki gayba inamrlar .. . » Bu 
hadisi ibn Ebu Hatim, Mesruk ve Hakim Miistedrek'inde ~e§itli yollar
la rivayet ederler ki bu yollardan birisi de A'me§ tarikidir. Hakim der 
ki; Buhari ve Miislim'in §artma gore bu hadis sahihtir. 

Bu hadisin anlam1 konusunda imam Ahmed ... ibn Miiheyriz'
den nakletti ki; o §6yle demi§ : Ebu Cuma'ya dedim ki; bize Rasulullah 
(s.a.) 'dan i§ittigin bir hadisi soyle. 0 da peki dedi. Ben sana ~ok giizel 
uir hadis nakledeyim: 

.~ ;.;.~'JA·~'j_r..;~jt.il:jti ~~~~~ ;<:'-;.1 ~.,.~ ..111~_r..; ~ ~~ 
. ~~~~"~ ~~~ .;.s~ ~ ~;~ ~;; .~ :Jli f~ c;~t;;_, ~ r-:1·.1. 

uBiz Rasulullah · (s.a.) ile beraber yemek yiyorduk, beraberimizde 
Ebu Ubeyde ibn Ebu Cerrah da vard1, o dedi ki; ey Allah'm Rasulii 
biz seninle birlikte miisliiman olduk ve cihad ettik bizden daha ha
yJrllsi var nn? Rasulullah evet buyurdu. Sizden sonra gelen bir kavim 
beni gormedikleri halde bana inamrlar. i§te onlar (sizden daha ha
yirlldirlar) .» 

Ebu Bekr ibn Merduyeh tefsirinde der ki; bize Abdullah ibn Ca'fer 
... Salih ibn Ciibeyr'den nakletti ki; o, §6yle dedi. Rasulullah (s.a.) '
m ashabmdan Ebu Cum'a el-Ensarl Kudiis'e namaz k1lmak iizere gel
di. 0 giin yamm1zda Reca ibn Hayat bulunmakta idi. Namazdan son
ra onu ugurlamak iizere beraber ~1ktik. Aynlmak istediginde dedi ki; 
sizin bir miikafaatlmz ve hakkm1z olacaktlr elbette. Oyleyse size Ra-
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sulullah (s.a.) 'dan duydugum bir hadisi sunay1m. Biz, soyle, Allah sa
na merhamet etsin, dedik. 0 dedi ki; biz Rasulullah (s.a.)'m yamnda 
bulunuyorduk, yamm1zda a§ere-i miibe§§ere'nin onuncusu olan Muaz 
:ibn Cebel de vard1. Dedik ki bizden miikataat baklmmdan daha ustiin 
bir topluluk var m1? Biz sana inand1k ve tabi olduk, Rasillullah (s.a.) 
buyurdu ki; «sizi bundan (imandan) ahkoyan ne var? Allah'm Rasulii 
aramzda bulunuyor, size gokten vahiy indiriyor. Halbuki sizden son
ra bir toplutl.lk gelecek, kendilerine iki levha arasmda kitap getirilecek, 
onlar buna inamp bununla amel edecektir. i§te onlar miikataat baki
mmdan sizden daha iistiindiir» buyurdu. Sonra Ebu Bekr :ibn Merdu
yeh aym haClisi b~ka bir yolla rivayet ~er. Bu hadis duyarak veya el
den ele degil de kitaplarda bularak amel etme konusunda hadis ehlinin 
ihtilaf ettigi bir hususa delalet ediyor ki ben bunu Buhari §erhi'nin 
ba§langiCmda belirttim. <;unkii Rasillullah (s.a.) bu §ekilde zikretmek
te ve bu bak1mdan miikataatlarm nas1l oldugunu soylemektedir, yoksa 
mutlak manada degil. Hasen ibn Urfe'nin ... Amr ibn Said'den onun 
da babasmdan, onun da ~edesinden naklettigi hadis de boyledir, ki o 
hadiste de Rasillullah (s.a.) : Sizin i~in imam garib olan hangi yaratlk 
vardir? buyurdugunda; bulunanlar, meleklerdir dediler. Raswullah 
(s.a.) buyurdu ki onlar Rablerinin katmda bulunduklarma gore ni~in 
inanm1yacaklard1r? Orada bulunanlar, oyleyse peygamberlerdir dedik
lerinde Rasulullah (s.a.) kendilerine vahiy inerken ni~in inanmiya
caklar? buyurdu. Orada bulunanlar, oyleyse biz deyince, ben sizin ara
mzda bulundugum halde neden inanm1yacaksm1z? buyurdu. Sonra Ra
sillullah (s.a.) §oyle devam etti: «Yaratlklar i~inde imam en garib cla
m sizden sonra gelecek olan bir topluluktur, onhir uzerinde yaz1 bulu
nan sayfalan bulacaklar ve o yazllara iman edeceklerdir.n Ebu Hatim 
el-Razi der ki Mugire ibn Kays el-Basri hadis bak1mmdan miinkerdir. 
Ben derim ki, fakat Ebu Ya'la miisned'inde, ibn Merduyeh tefsirin
de, Hakim Mustedrek'inde, Muhammed ibn Ebu Hamid'den hadis nak
letmi§lerdir ki bu zay1ftlr. Sonra bu rivayette Zeyd ibn Eslem babasm
dan, o da Hz. Omer'den, o da Hz. Peygamberden bu veya benzeri bir ha
dis nakletmektedir. Hakim der ki bu hadisin isnad1 sahihtir. Buhari 
ve Muslim de onu tahric etmemi§lerdir. Benzer bir hadis Enes :ibn Ma
lik'ten merfu' olarak rivayet edilir. Dogruyu en iyi bilen ise Allah'tlr. 

ibn Ebu Hatim der ki babam ... Nuveyre bint Eslem'den naklet
ti ki o §6yle demi§; Harise ogullan mes~idinde ogle veya ikindi namazt
m kilmi§tlm. Bu-namazda Kudiis'e dogru yonelmi§tik. iki secde yapml§ 
veya yapmam1§tlk ki bize bir haber geldi, Rasulullah (s.a.) 'm Ka'be'ye 
Beytii'l-Haram'a dogru yoneldigini bildirdi. Bunun uzerine kadmlar er
keklerin erkekler de kadmlarm yonlerine dondiiler. Boylece geri kalan 
iki secdeyi de eda ettik ve biz Beytii'l-Haram'a dogru doniiyorduk. ib-
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rahim der ki Harise ogullanndan bir adam bana anlattl ki; bu haber 
kendisine geldiginde Rasulullah (s.ao) §6yle buyurmu§tur: «Onlar gay
ba inanml§ olan bir topluluktur.» Bu hadis bu §ekliyle garibtiro 

----- iZAHI - ----

Materyalizmin kokten reddettigi duyular iistii alemler, genellik~ 

le biitiin dinlerde ana esas olarak kabul ediliro Diger dinler bu konuda 
a§Ifl giderek, tiim varhgi goriilmeyen aleme hasrederlero islam ise go
riilen alem ile goriilmeyen alem arasmda denge kuraro Her iki alemin 
varhgm1 esas ahro Gayb alemini inkar eden budalalan reddederek mii' 
minin ana vasfm1 gayba iman oldugunu bildiriro Gayba iman, ki§iyi 
basit maddi alemin s1mrlarmm iistiine <;1kanr ve gerc;:ek varhk ile irti
bata gec;:iriro Bu konuda I. cildde yeterli ac;:1klamalar yap1lnn§t1. (Bkz. 
I, 8) o 

Gayb teriminin ifade ettigi anlam hakkmda Razi, Alusi, Elmahh ve 
Seyyid Kutub §U bilgileri veriyorlar: 

Denildi ki gayb ( .,. ...,.-JI ) mastard1r ve ism-i fail makamm-

da yer ahro (o .. ) Biz, daha once gaybm, delili olan ve delili olmayan diye 
ikiye aynld1gmi, delili olamayan gaybm Allah Teala oldugunu, bu 
gayb1 Allah'tan ba§ka kimsenin bilemiyecegini soylediko Delili olan 
gayba gelince, bizim, ccdelilin gosterdigi gayb1 biliyoruz» dememizin an
lam ifade etmesini engelleyen bir engel yokturo Nitekim bilginler, bu 
§ekilde delillerden birisi de «~ahit yoluyla gaibe delil getirmektir» der
ler ( ... ) ~ja'mn bir kiSilll da dedi ki; gaybtan murad, Allah'm gelecegi
ni va'd ettigi beklenen Mehdi (el-Muntazar) 'dir. Bunun haberi hem 
Kur'an'da, hem de hadisde vard1ro Kur'an'daki delili §Udur: <<Allah; 
sizden iman etmi§ ve salih amel etmi§ olanlara va'd etti ki; kendilerin
den oncekileri yeryiiziine halef kildigl gibi onlan da muhakkak yer
yiiziine .halef kllacakt1ron Hadisde varid olan delile gelince RasUlullah 
(soao) §oyle buyurur: <<Diinyada bir tek giin kalsa bile, Allah o giin ii 
uzatlr, neticede benim soyumdan bir ki§i <;Ikar, ismi ismimle, kiinyesi 
kiinyemle aymd1r. Yeryiiziinii, zuliim ve azgmhkla doldugu gibi o da 
adalet ve hakkaniyetle doldururon iyi bil ki; delilsiz olarak mutlakm 
tahsisi batildiro (Fahreddin el-Razi, Tefsir el-Kebir, II, 27- 28) 0 

Alusi de der ki : 

Bunun ic;in denilmi§tir ki ; gayb, kiilliin hakk goziiyle mii§ahede 
edilmesidiro Kul, nafilelerle Allah'a yakla§rna imkamna nail olur ve 
Hak Siibhanehii, onun gordiigii gozii, duydugu kulag1 olur ve burartan 
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ilerleyerek farzlara yakla§Ir ve bu nur olur: Boylece gayb onun i<;in 
§iihud haline donii§iir. Bizim ic;in gayb olan, onun ic;in mevcud olur. 
Buna ragmen ben bu makama vas1I olamn gayb1 bileceginin soylen
mesini ongormiiyorum. «Allah'tan ba§ka goklerde ve yerde olanlar, 
gayb1 bilmezler de.» 

Buradaki gaybtan muradm ne oldugu konusunda de~i§ik gorii§
ler vard1r. Hatta ~ia onun kaim oldugunu iddia etmi§lerdir ve bu ko
nuda hiiccet getirmeye c;ali§mi§lardir. Kalbin meylettigi gorii§ ise, 
Rasulullah (s.a.) 'm Cibril hadisinde naklettigi husustur. Yani gayb; 
Allah, melekleri, kitaplan, peygamberleri, ahiret giinii, kader, hay1r 
ve §erdir. Qiinkii §er'an gerekli goriilen iman bunlardir. (Alusi, Ruh 
el-Meani, I, 114) . 

Bu konuda Elmahh merhum da §oyle diyor : 
0 miittakiler ki; gaybi Hakka iman ederler - yahut- gtyaben da

hi iman ederler. Ba§ka bir deyi§le, onlar gozle degil kalple iman eder
ler, onlar kiilli reybden azade olduklan gibi, iman etmek ic;in onlerine 
dikilmi§ putlara, hac;lara da baglanmazlar, ·gozlerinin oniinde bulunan 
bu giinkii ve §U andaki goriilen ve duyulana saplamp kalmazlar. Du
yular otesini, kalbi ve kalb ile ilgili §eyleri tamrlar. i§lerin ba§l, goriilen
de degil, ruh, aktl, kalp gibi goriilmeden gorende, tutulmadan tutan
da, zaman ve mekana bagh olmayarak maddeleri ftrlatlp oynatan, fe
zalan doldurup bo§altandadir. Onlann kalb-i selimleri, saf basiret ve 
feraseti, meleki aktllan, sarlh fehmleri, sahih nazarlan velhasll iz'
anlan, kabiliyetleri, kotiiliiklerden silkinebilecek hissi irfanlari, yiice
liklere ko§abilecek azm ve vicdanlan, hiisnii ihtiyarlan vard1r. Gorii
len ve duyumlanam yarar, kabuklanm soyarlar, ic;indeki oziine, oniinde 
ve arkasmdaki sirrine niifuz ederler. ~ahid ile me§hudu temyiz eder
ler, mahsusattan makulata intikal edebilirler, hudus ve fena ic;inde go .. 
riilmeyenden goriilene, §iihuttan gayba, gec;ip giden ozel hallerin sa
brian altmdaki gizli anlamlan sezerler. 

Filhakika, mevcudat goriilen ve goriilmeyen olmak iizere ikiye ay
nhr. Ve birc;ok hiikema, hakikati, goriilmeyen ve hatta goriilemeyen 
klsrnmda telakki ederler ve buna alern-i mana, alem-i emir, alem-i ruh 
veya alern-i melekut derler ve felsefenin mevzuu olarak da bunu ta
mrlar. Filvaki, §imdi ki Bati felsefelerinde de §Unu goriiyoruz: Goriilen 
veya dt§ objeler bize be§ duyumuzla geliyor. Bunlarm her birinin bir 
amili var: l§Ik, ses, koku, tat, ISI ve sogukluk.? Biz bizzat bunlan his ve 
mii§ahede ederiz ve bunlar vasttasiyla da diger e§yayi goriiriiz. Fenler 
ve bilhassa tabii fenler gosteriyor ki; bunlarm her biri bir tecelliden, 
bir niimayi§ten, bir goriinii§ten bir §e'nden ibarettir. Mesela ziya de
digirniz panlti, bizim dt§Imizda mevcud degildir. Qiinkii dt§ta ziya, 
fennin tahkikine gore bir titre§imden ibarettir. Goriilmeyen rnadde, 
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ciiz'i ferdlerinin veya esirin titre§imleridir. Panltl, ziya o titre§imin bi· 
zim goziimiize ili§mesi, temas1 anmda vaki olan ani bir tecellidir. Bu 
mes'eleyi imam .Gazali ihya'smda §oyle tesbit etmi§tir. Giine§in l§Igi, 
avammm zannettigi gibi, giine§ten ~1klp bize kadar gelen harici bir 
§ey degildir. Belki goziimiiz giine§e tekabiilii amnde bizzat kudreti ila· 
hiye ile meydana gelen_ bir hadisedir. Bu hakikat ehli ke§fe miinke§if 
olmu§tur. Ses de boyle. Biz biliyoruz ki ses hari~te havamn ozel bictim· 
de titre§mesinden ibarettir. Kulag1m1zdaki giiriiltii manasma ses, o 
titre§imin kulagirmza dokundugu anda has1l olan bir tecellidir. Hararet 
ve sogukluk dedigimiz §ey de esasmda l§lk gibi esiri bir titre§im veya 
ciiz-i ferdidir. Bunun i~indir ki lSI l§Iga, l§lk ISiya donii§iir. Aralarm
da bir mertebe fark1 vardlr. Bunu elektrikte anhyoruz. K1sacas1 koku 
ve tat da aslmda hirer titre§im olup bizim koku veya tat alma orgam
mizla temasmda koku ve tat olarak tecelli ederler. Demek gorme ve 
dl§ gozlemde vaslta olarak ·bu be§ amilin hepsi hakikatte harekete raci
dirler ve hepsi hareketin ozel bir tecellisi olan hallerdir. Biz bu hare
ketleri gormiiyoruz. Acaba kiitlelerde gordiigiimiiz hareket nedir?. 0 
da goriilmeyen hakikatm bir tecellisi .degil midir.? Ve o halde bu vasl
talarla gordiigiimiiz alem; hep gozlenen hirer hayalden, hirer tecel
lideri ba§ka bir§ey degildir. Bunlarm illeti olan hakikat ise gozlenemez, 
umumi goc;ler, iilkeler kurma, sava§ma vs. gibi tarihi olaylarm 
illetleri de insanlann tasavvurlan, ihtisaslari, iradeleri gibi goriilmez 
olan sebeplerden ba§ka nedir? Binaenaleyh hakikat goriilmez ve go
riilemez. Goriilebilen, onun tecelliyat1, hayali, golgesi, yans1malan 
v.b. dir. 

Bu ifade bize alemi pek giizel izah ediyor. Bu izaha gore biitiin ha
kikat gaybtir. Tabiat ve goriilen alem; bir hayaldir, hem de hareket te
cellisinin hayalidir. Hakikat nihayet ak1l ile, basiret ile, kalp goziiyle 
goriilebllir. 0 ic; gozlemle degil. Bu noktada yiiriiyen ve Allah Teala'
mn ve meleklerin gozle goriilmesi miimkiin olmad1gm1 soyleyen islam 
filozoflan ve bilginleri de vard1r. Fakat bizim Ehl-i Siinnet'in sahih te
lakki ve imamm1za gore; hakikat-i ilahiye salt gayb degildir. 0 gayb 
ve-§ehadetin merciidir. Her §eyin ku§atamdir. Bunun i~in ona ozel ta
biriyle gayb denmez, Esma-i Hiisna'da bu isim varid olmarm§tir. 0, ahi
rette cihetlerden, mekandan miinezzeh olarak goriilebilir. Fakat ihata 
olunamaz, olunamiyacagi ic;i~ temamen me§hud da olamaz, ona doyul
maz. Biz vec;h-i ilahi'de bir §ehadet pay1 olduguna kailiz. Fakat gayb pa
YI daha ziyade olduguna da inamnz. Bunun ic;in ona ozel olmayan tabi
riyle gayb da denilir. Allah'm melekleri de bize gaybtir, ahireti de. Fakat 
onlar da kabil-i §ehadettir. Mesela umumiyetle kuvvet goriinemez de
riz. Halbuki goriinen de kuvvetten ibarettir. istikbal bugiin goriinmez, 
yarm gt:iriiniir. Has1h bizce gayb, goriilemeyen demek degil, goriilme-
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. yen demektir. Bugunun dti§tinUleni yanmn duyumlanam olabilir. Biz 
delilsiz olan gayba degil, delili alan makul gayba iman ediyoruz. Her 
delil ise medlulunun bir ve~;hini haiz oldugu i~;in delildir. Delilimiz, ak
hmiz, nefsimiz, kalbimiz, alem ve Kitabullah. Binaenaleyh gayb-1 hak
ka iman ederken gozlenen hakk1 inkar etmeyiz, kalpleri olanlar gorur
ler ki, tabiat denilen ozel hailer, bir lemha-i halin zahiri tecellisidir. Bu
nun arkasmdan zulmetlere kan§mi§ bir mazi silsilesi, onunde henuz 
dogmam1§ bir gelecek silsilesi ve hepsinin otesinde bir kalb ve cumle
sinin ustunde bir Hakim-i Vahid vard1r. Ve dunya namm1 alan haliha
zir, §Uhuddan gayba intikal etmi§ bulunan, o mazi ile gaybdan §Uhuda 
dogacak olah, o gelecek zincirleri arasmda yegane goze batan bir hal
ka-i zahire, vucud-i be§er sanki sonsuz iki derya arasmda ince bir ge
~;it, kalb-i be§er de onun ag1rhk merkezine tutunmu§ bir gozlemci bir 
ucu bir deryaya, bir ucu da diger deryaya at1lm1§ olan tabiat zenciri mu
tevali bir hareketle o berzahm uzerinden ge~;ip ak1yor. Bir denizden 
1;1k1yor digerine batlyor. Butun ag1rhg1 ge~;idin karanhgma basarken 
o gozlemci her lahzasmda ge~;en olu§lar halkas1 goruyor. Yalmz ve yal
mz onu mti§ahede ediyor. Nazar-1 his; ne deryalara eri§iyor, ne de dip
lerindeki zincire. 0 ancak berzahtan ge~;en halkaya baktyor ve ancak 
onu goruyor ve gorurken zincirin butun s1kletini ~eken berzahm gi
cirtlsml da iginden mutamadiyen dinliyor ve inliyor. 0 hareketten ve 
bu gicirtloan artlk o kadar kuvvet ve zaruretle biliyor ki, halihaz1rda 
gozlenmi§ ve duyumlanmi§ olan goriilen tabiatm iki tarafmda ge9mi§ 
ve gelecek evvel ve ahir denilen hirer alem-i gayb, var, ~ehadet alemi, 
mahsus tabiat imkan halinde varsa, alem-i gayb, duyumlanamayan 
tabiat oncelikle ve bizzarure vard1r. Bundan ba§ka o mahsus-i zahirin 
iki tarafmdan maada onun, bir igyuzu, ba§ka bir deyi§le gozlemcinin 
tutundugu ve ili§tigi bir mabadettabia veya mafevkattabia da vardll'. 
i§ o zincirde degil, onu sahp tahrik edenle o berzah1 kuran, o gozlem
ciyi tutan, o deryalan birbirine kan§tlrmayan, gozleyenle gozleneni 
birle§tirerek marifet husule getiren, gayb ve §tih(tdun muhit-i ktillti , 
kefil-i mutlak1 olan kudret-i baliga'dad1r. Binaenaleyh vikaye-i nefis is
teyenler me§ht1dat ve mahsusatl seyrederken daha evvel onlarm ma
verasmdaki gayba ve gayb-u §ehadetin merc-i kullune, kefil-i mutlaki
na, Rabbu'l-Alemin'e, Rahman ve Rahime, Maliki yevmiddine iman 
ederler. (Elmah'h, Hak Dini Kur'an Dili, I, 172- 176). 

Gayb, gaybet ve g1yab manasma masdar veya gaib manasma isim 
ve s1fat olur, binaenaleyh lisamm1zdaki kaybettim, kayb oldu tabirle
ri dogrudan dogruya sahihdirler. Baz1lanrun zannettigi gibi bunu ga
yib ettim suretinde yazmaya luzum yoktur. Gayb ve gaib ise ba§lan
gi~;ta idraki histe veya bedaheti akllda haZir olm1yan, bir ba§ka ta
birle §Uur-i evvelide me§'t1r olmtyan demektir ki, bunun bir k1smt 
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§Uur-i intikali ile idrak olunabilir. Mesela evinizde otururken kap1mz 
t;ahmr, ses duyarsm1z, bu ses sizin i(!in me§'ur, haz1r ve §ahittir. Bun
dan intikal edersiniz ki kaplyt ~alan vard1r. 0 heniiz sizin i(!in gaiptir. 
Bak1p goriinceye kadar onu bi§§ah1s tayin edemezsiniz, fakat kap1yx 
bir 9alan bulundugunu da zaruri bir surette intikali olarak tasdik eder< 
siniz. Bu bir iman veya bir intikali bilgi olur. Sonra heniiz kap1mz1 ~al
miyan ve eseri size yeti§miyen daha nice gaipler bulundugunu da alel'-
1tlak tasdik edebilirsiniz. Fakat bunlann bir k1srm nefsaleminde ma'
dum olabilirler, gayb ile gaib farz da edilir. Gaib, sana goriilmez, seni 
de gormez oland1r. Gayb ise goriilmez fakat goriir oland1r. ~u halde iki 
gayb vard1r. Bir ktsmt hig bir delili bulunmtyan gaiblerdir ki bunlan 

- ancak Allamii'l-Guyub (Allah) bilir.» (Elmah '11, Hak Dini Kur'an Dili, 
I, 177) 

Seyyid Kutub ise §6yle diyor: 
Miittakilerin ruhlanyla, biitiin mevcudatm yaratiClSl ve kuvvet

lerin en biiyiigii olan Hz. Allah arasma hissi hi9 bir mania giremez. 
Boyle bir manianm, kendi ruhlan ile duygu Sinlrlanmn otesindeki 
kuvvetler, ger~ekten ve varhklar arasma girmesi de bahis mevzt'lu 
olamaz. 

· Gayba iman, insanoglunun yiikselme yolundaki ilk adtm1d1r. An
cak hislerinin terciimanhgm1 yapabilecegi hayvanhk mertebesinden 
bu ad1mla kurtulur. Ve insanhk mertebesine intikal eder. Kainatm his
lerle - veya bir tak1m vasttalarla- bilinen belli varhklardan ibaret 
olmadtgmi, aslmda zahirdeki §eklinden 90k daha biiyiik ve §Umullii 
oldugunu insanogluna bu mertebe tigretir. 

insan tasavvurunun gtirii§ ufuklan bu mertebede ag1hr. Ve biitiin 
kainatm hakikatmt, kendi varhgmdaki deh§etleri; kainatm var edili
§indeki muazzam kuvveti, mevcudattaki ve mevcudat titesi varhklar
daki kudret ve tasarruflan bu mertebede gtirmeye ba§lar. Bu· merte
benin, i11sanoglunun diinya hayatmda da biiyiik tesirleri gtiriiliir. Bii
yiik manevi alemin Slrnna ve azametine vaklf olup 0 alemin ilham
lanm, . akislerini ve ger(!ek heyecanlanm kendi derinliklerinde ya§ayan 
insanla, kii(!iik bir alemde hissi duygularmm hudutlanm a§amayan in
san elbette ki bir degildir. 

i§te bu suretle insan, kendi mahdut ve k1sa timriiniin hudutlanm 
a§an zaman ve mekanm titesinde biiyiik bir kuvvetin var oldugunu his
seder. Gtiriinen ve gtiriinmeyen kainatm titesinde kainattan daha biiyiik 
bir hakikatm bulundugunu, bu varhklarm O'ndan siidur ettigini ve var
hgmt O'nun varhgmdan ald1gm1 anlar. Bu, gtizlerin goremedigi, akllla
rm kavrayamad1g1 Zat-1 ilahiyye ile ugra§maz ve y1pramp heder ol
maktan kurtulur. Bu suretle kavrayamayacag1 §eylerle me§gul olmak
tan ve faydas1z i§lerle ugra§maktan da uzak kalml:? olur. 
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~iiphesiz insana, Allah Teala'mn ihsan ettigi bu fikir kudreti yer
yiiziinde halifelik vazifesini yapmas1 i~in verilmi§tir. Bu hil8.fet ya~a
mUm hayatla alakahd1r: Hayatl kontrol altma almak, incelemek, derin
liklerine inerek ~ah§lp neticelere varmak ve bu suretle onu. yiikseJt
mek, giizelle§tirmek ... Bu vazife esnasmda insan, oglunun kainat ve 
kainatm yaratlClSl ile bizzat ittisal halinde olan ruhi kuvvetin deste
gine s1gmmas1 §artt1r. 

Aym zamanda bu kuvvetin, gayb alemiyle ilgili olup ak1llann kav
nyamiyacagi taraflarma ise kan§mamasi gerekir. Kalp goziinii a~ma
dan, ruhi kuvvetten ilham almadan ve aklm kavramaktan aciz oldu
gu gayb alemine el atmaYl b1rakmadan, ancak diinya hayatm1 kavraya
bilen akhn giiciiyle varhklar otesi alemleri anlamaya ~ah§mak ba§arl
SlZhktan ve abesle i§tigal etmekten ba§ka bir §ey olmaz. Ba§ansizllk
tu ... Qiinkii bu saha ir;in yaratlliDl§ olmayan bir vaslta, bran§i dl§mda 
istihdam edilmi§tir. Abesle i§tigaldir. .. Zira aklm, kudret ve takat1 
ak1lla alakas1 olmayan bOyle bir sahada yipratllmi§tlr. Be§er akh, be
dihi olarak, mahdut bir kudretin, hudutsuz (mutlak) bir varllg1 kavra
yamayacagim on planda kabul etmek zoruntla kalml§tlr. Hal boyle 
olunca -Kendi mantlgma hiirmet etmi§ olmas1 i~in- mutlak varhg1 
idrak etmesinin miimkiin olmayacagm1 kabullenmek mecburiyetinde
dir. Be§er akhhm bilinmeyen alemleri idrak etmemesi, gayb aleminin 
mevcudiyetinin inkanm gerektirmez. 

Onun iizerine dii§en; gayb1 ak1l kudretinin fevkindeki diger kud
rete b1rakmak ve ogrenmek istediklerini Alim ve Habir olan, goriileni 
ve goriilmeyeni, gizliyi ve a§ikan bilen Allah Teala'dan ogrenmektir. 
Mii'minler bu mevzuda aklln bu mantlg1yla mii§erref olmu§lardlr ki, 
bu s1fat miittakilere mahsus s1fatlarm ba§ta gelenidir. 

Gayba iman, insamn hayvanlar aleminden yiikseli§inin aynll§ nok
tasldlr. Fakat, her devirde oldugu gibi zamamm1zdaki maddeci (ma
teryalist) ler de insanoglunu geri gotiirmege ve tekrar hayvanhk ale
mine avdet ettirmeye ~ah§maktadirlar. Hislerin ve bilgi hududunun 
dl§mda hi~ bir §eyin yeri olmayan bu behimi aleme <dlericilik>> adml 
vermektedirler. 

Allah Teala, mii'minleri «Onlar ki gayba inamrlar» s1fatlyla mut
taslf kllarak bu felaketten kurtarmi§tlr. Hamd ve senalar olsun nimet
leri liitfed~n Allah (c.c.) 'a. Yaz1klar olsun «Hakk'1 buak1p geriye dO
nenlere!. .. (Seyyid Kutub, Fi Zllal'il- Kur'an, I, 78- 80). 

.---oOor----

Bakll 

get 
riik 
tad 
ria: 
kitl 
taiJ 
lav 
tile 
rna 

asl 
ve1 
ne 
bir 
re1 
Nf 
re~ 

hi.i 
ke 
nil 
E;y 
bil 

'te' 
ve 
la: 
or 
til 
m 

bi 
Al 
te 
la 



Bakara, 3) HADiSLERLE KUR'AN-1 KERIM TEFSIRi 171 
-·----·-------------

R1ZJk ve infak : . 
~_...a_, •> ,,o_...,., ...-.-'/ .... ) · • 
~ ~,; _o;-~\:;j)~J;_,[:Jl.) ?--' 

N amaz1 kllarlar ve kendilerine nzlk olarak verdigimiz 
~eylerden de infak ederler. 

ibn Abbas der ki; namaz1 k1larlar yani namaz1 farzlanyla yerine 
getirirler. Dahhak, ibn Abbas'tan nakleder ki, namaz1 kllmak secde ve 
riikuu ile tilavet ve hu§uu ile namaz1 bitirmek ve ona yonelmektir. Ka
tade der ki, namaz1 k1lmak vakitlerine, abdestine, riiku ve secdesine 
riayet etmektir. Mukatil ibn Hayyan der ki; namaz1 kllinak namaz va
kitlerine riayet edip o vakitlerde abdesti yenilemek, riiku ve secdesini 
tamamlaYJp Kur'an tilavet etmek, te§ehhiidde Rasulullah (s.a.) 'a sa
lavat getirmektir. Ali ibn ~bu Talha ve digerleri ibn Abbas'tan naklet
t.iler ki; «riZlk olarak verdigimiz §eylerden de infak ederler» ayetinin 
manas1, mallarmm zekatlanm verirler demektir. 

Siiddi.. .. ibn Abbas'tan, ibn Mes'ud'dan ve Rasulullah (s.a.)'m 
ashabmdan bir topluluktan nakleder ki; <1Ve kendilerine nz1k olarak 
verdigimiz §eylerden de infak ederler.» ayetinin manasl, ki§inin ailesi
ne harcad1g1 §eylerdir. Bu, zekat emri inmezden once ge~erli idi. Ciivey
bir, Dahhak'tan nakleder ki infaklar, onceleri ki§inin imkam ve gay
reti nisbetinde kendisini Allah'a yakla§tiran takdimlerden ibaret idi. 
Nihayet sadaka ve zekat emrini bildiren ayetler nazil oldu. Tevbe su
resindeki yedi ayette de sadakalann bir k1snu zikredilmektedir. Bunlar 
hiikmii sabit olup neshedilmemi§ olan ayetlerdir. Katade der ki <<Ve 
kendilerine riZik olarak verdigimiz §eylerden de infak ederler.» ayeti
nin manas1 Allah'm size vermi§ oldugu §eylerden infak ediniz demektir. 
Ey Ademogullan bu mlilkler sizin yanm1zda emanet ve vediad1r, k1sa 
bir siire sonra onlar sizden aynlacaklard1r. ibn Cerir ayetin zekat ve 
nafakalar konusunda umumi oldugu gorii§iinii tercih eder ve der ki, 
'te'villerin en uygunu ve miittakilerin s1fatma en ~ok yara§am nafaka 
vermesi gerekenlerin zekat veya nafaka yoluyla ailelerine veya ba§ka
lanna mallarmdan lazimgelen miktar vermeleridir. <;iinkii Allah Teala 
onlarm vasf1m umumile§tirmi§ ve bu infak tabiriyle onlan medhetmi§
tir. Gerek infak olsun, gerekse zekat olsun bunlar kendiliginden oviil
meye deger ve begenilen §eylerdir. 

Ben derim ki; Allah Teala ~ogu kere mallardan infak ile, namaz1 
birlikte zikreder .. <;iinkii namaz Allah'm hakk1 ve ona ibadettir. Namaz 
Allah'm birligini ve O'nu hamd ve sena ile ovmeyi ihtiva eder. Dua 
tevekkiil ve yalvan§ doludur. infak · ise kullara ula§an faydalarla on
lara iyilikte bulunmakttr. insanlardan bu vergilere en laYik olanlan. 
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yakmlan ve ~evresinde kendi millkii altmda bulunanlardir. Sonra uzak
takiler gelir. Allah Teala'mn «Ve kendilerine nz1k olarak verdigimiz 
§eylerden de infak ederler.» ayetinin i~erisine vacip olan sadaka ile 
farz olan zekat da girer. Bunun i~in Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde 
ibn Omer'den nakledilir ki, Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: «islam 
be§ §ey iizerine bina edilmi§tir. Allah'tan brujka ilah olmadigma §eha
det etmek, namaz k1Imak, zekat vermek, ramazan orucunu tutmak ve 
Allah'm evini haccetmek.» Bu konuda hadisler pek ~oktur. Namaz ke
limesinin ash dua anlamma gelen salattir ... 

Bilahare namaz, riiku ve secdesiyle bilinen §artlan, nitelikleri ve 
tiirleriyle belirli vakitlerde ve ozel bi~imde eda edilen ibadet i~in kulla
mlmi§tlr. ibn Cerir der ki; farz olan namazlara namaz (salat) admm 
verilmesi §Undandir. Namaz kllan ki§i namazmdan muhtag oldugu §ey
leri dilerken ameliyle de Allah'm sevabma ermek ister. Zekata gelince 
yerinde in§allah bu anlatllacaktir. 

----- iZAHI 

R1z1k konusu miisliiman bilginlerin iizerinde ~ok tarti§tlklan bir 
konudur. Bilhassa .isiam Akaid ve Kelam kaynaklannda nz1k mes'ele
si geni§ bir yer tutard1. Kelimenin etimolojisi hakkmda, I, cildde (Bkz. 
Terminoloji Boliimii) biraz bilgi verilmi§ti. Burada ise ibn Kesir'in 
verdigi bilgilerden farkllhk arzeden Razi ve Bursevi'nin gorii§lerine ki
saca yer veriyoruz: 

Sekizinci mes'ele, araplarm dilinde nz1k pay demektir. Nitekim 
Allah Teala «siz kendi paym1z1 yalanlama kihyorsunuz» buyuruyor. Ya
ni sizin bu konudaki paym1z yalanlamad1r. Pay; ki§inin nasibine dii§en 
ve kendisine has olan §eydir, o §ey ba§kasmda bulunmaz. Sonra bazl
lari dediler ki; nz1k yenen veya kullamlan her §eydir. Ancak bu batll
dir, ~iinkii Allah Teala bize nziklandmldigimlz §eylerden infak etme
mizi emrediyor ve buyuruyor ki; ((Size nz1k olarak verdigimiz §eyler
den de infak edin.>> Eger nz1k; yenen §eY olsayd1, onu infak etmek miim~ 

kiin olmazdl. Ba§kalan da dediler ki; nz1k malik olunan §eydir. Bu da 
aym §ekilde battldir, ~iinkii insan bazan «Allah'1m bana salih bir ev
lad veya saliha bir kadm nzk et» der, halbuki insan r;ocuga veya e§e 
malik olmaz. Yine «Allah'Im bana aktl ver de onunla ya§Iyayim» der. 
Ak1l da - bildiginiz gibi- miilk edinilmez. Keza hayvanm nzk1 olur, 
ama miilkii olmaz. 

~eriatm orfiindeki flZlk tabirine gelince; bu konuda ihtilaf edil
mi§tir. Ebu'l- Hiiseyn el- Basri der ki: Rtzlk, canhyt bir §eyden fayda-
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lanmak ve faydalanmamak konusunda desteklemek, ba§kalarmm da o 
§eyden faydalanmasim engellemektir. Bu takdirde «Allah bize mal n
Zlk etti)) diyecek olursak bunun manas1 maldan faydalanma imkanmi 
verdi demektir. Yine biz ttAllah'Im bize mal olarak nz1k ver. )) dedigi
mizde bununla mala sahip olmamizi, kasdederiz. Keza hayvanm nzik
landmlmasml istedigimizde bununla, hayvamn o nzka sahip olmasm1 
kastederiz. Hayvan buna ozellik kazamr. Ciinkii ondan faydalanma im
kamm elde eder ve hi~ kimse onun bundan faydalanmasmi onleyemez. 

iyi bil ki; Mu'tezile nzk1 bOyle tefsir ettikleri i~in haram, r1z1k ol
maz dediler. Bizim ashab1rmz ise (ehl-i siinnet) haram bazan nz1k 
olur dediler. Ehl-i siinnet ashabmm delili iki yondedir. Birincisi nz1k 
liigatta esas olarak k1smet ve pay anlarmna gelir. Kim haramdan fay
dalamrsa bu, onun k1smeti, paYJ olur ve dolayisiyla onun nzk1 olmas1 
gerekir. Ikinci olarak Allah Teala buyuruyor ki: ttYeryiiziinde hi~ bir 
canh yoktur ki nzk1 Allah'a ait olmasm.)) Bu takdirde omrii boyunca 
h1rs1z1Iktan ba§ka bir §eyle kazan~ saglamazsa onun i~in omrii boyun
ca nzkmdan bir §ey yememi§tir demek icabedecektir ( .. . } (Fahreddin 
el-Razi, Tefsir el-Kebir, II, 30): 

Te'vilat el-Necmiyye'de; «Ve kendilerine nz1k olarak verdigimiz 
§eylerden de infak ederler.n ayetiyle ilgili olarak denilir ki: Her tiirlii 
varllk s1fatlarmdan namazda, kul ile Rab arasmda taksim edilmi§ olan 
paylarma dii§eni dag1tirlar, demektir. Akmti kopiiriince, hareket son 
noktasma ula§mca, ilahi inayet ezeli hituflanyla yard1ma ko§ar ve onu 
derece derece yiikseltir. N as1l hakkm Hz. Peygambere sevgisi, yakla§ 
hitabl §eklinde tecelli etmi§Se, hakkm mii'mine sevgisi de; secde et ve 
yakla§, §eklinde tecelli eder. Secdecen sonra te§ehhiidde enaniyyet per
delerinden kurtulmaya ve hakkm cemalini Rabbani cezbelerle mii§a
hede etme mertebesine ermeye i§aret vard1r. Sonra tahiyyat ile kulla- · 
rm hiikiimdarm huzuruna donii§ §ekli belirlenir. Sena miijdeleriyle 
merasimler tertib edilir. Goniilde Allah ile bulu§ma i§tiyak1 meydana 
gelir. Saga ve sola selam ise iki diinyada selamete i§arettir ( ... ) (ismail 
Hakk1 Bursevi, Ruh el-Beyan, I, 37- 38) 

--o00>-----

Ahirete iman : 

CV ~~ltfi~~~ili,~s; \t~i;~;\?;~01~)\J 
4- Onlar ki sana indirilene de, senden once indirilmi;? 

olanlara da inarurlar. Ve onlar ahireti de yakirren tanir
lar. 
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ibn Abbas der ki bu ayetten maksad onlar senin Allah'tan getirdigi-
ni ve senden once peygamberlerin getirmi§ olduklan §eyleri tasdik eder

. ler, aralannda bir aymm yapmazlar, kendilerine rabblan katmdan ge
len §eyleri inkar etmezler. Ahirete de yakinen inamrlar, yani oldiikten 
sonra dirilmeye, klyamete, cennete, cehenneme, hesaba ve mizana. Ahi
rete; ahiret isminin verilmesi diinyadan sonra gelmesindendir. Miifes
sirler burada nitelendirilen ki§iler konusunda farkli g6rii§ler bildirirler. 
Bunlar acaba daha once «Onlar ki gayba inarurlar ... » ayetiyle nitelikleri 
belirtilenler midir? Degilse kimlerdir? ibn Cenr bu konuda ii~ farkli gO-
rii§ serdeder: . 

A) Birinci ayette nitelendirilenlerle ikinci aY.ette nitelendirilen
lerin her ikisi de mii'minlerdir. Arap mii.'minler, ehl-i kitaptan mii.'
minler ve diger mii'minler ... Miicahid, Ebu'I--Aliye, Rebi' ibn Enes 
ve Katade bu gorii§tedirler. 

B) . ikincisine gore; her ikisi de birdir ve bunlar ehl-i kitaptan 
iman etmi§ olanlardir. Her iki halde de vav, bir Slfatl diger Slfatlara 
atfeden atlf edati olmaktad1r. Nitekim Allah 'l'eala A'la suresinde ben
zer ifadelerle §6yle buyurur: «Rabbmm o ~ok yii.ce adm1 tesbih et ~i 
0, yaratlp §ekil vermi§tir. Ki 0, takdir edip dogru yolu gostermi§tir. ~l 
0, ye§il otu ~Ikarml§tlr. Sonra da onu kupkuru siyah bir ~ope c;:evi
rendir.» (A'la, 1- 5) ... S1fatlarm mevsuflan bir oldugu halde, birbi
rine atfedilmi§tir. 

C) U~iincii kanaata gore de; birinci ayette nitelendirilenler arap
lardan iman etmi§ olanlardlr. ikinci ayette nitelendirilenler ise ehl-i 
kitaptan iman etmi§ olanlard1r. Siiddi tefsirinde ibn Abbas'tan, ibn 
Mes'ud'dan ve sahabe'den bir topluluktan boyle nakletmi§tir. Ve bu 
nakli ibn Cerir tercih ederek Allah Teala'run §U kavillerinde buyur
duklanru buna delil getirmi§tir : «Bundan once kendilerine kitap ver
diklerimiz O'na iman ederler. Kendilerine okundugunda derler ki, biz 
O'na inandik. 0 Rabb1m1zm katmdan bir hakt1r. Biz onceden miislii
manlar olduk. i§te onlara miikafatlan; sabrettiklerindtm dolay1 iki 
kat verilir. Ve onlar kotiiliigii iyilikle def'ederler ve onlar kendilerine 
vermi§ oldugumuz nz1klardan infak ederler. << (Muhakkak) ki kitap 
ehli i~erisinden Allah'a ve size indirilmi§ olanla kendilerine indirilmi§ 
olana, Allah'a boyun egerek inanan kullar vard1r.» 

Buhari ve Miislim'in sahihlerinde ~a'bi kanaliyle ... Ebu Musa'
dan nakledilir ki, Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: «Uc;: ziimreye mii.
kafaatlan iki kat verilir: Birisi ehl-i kitaptan olup ta kendi peygambe
rine ve bana inanmi§ olan adamd1r. Digeri kale olup ta Allah'l ve sahi
binin hakkm1 odemi§ olan ki§idir. u~unciisii. de cariyesini iyi terbiye 
ederek sonra azad edip evlendiren ki§idir.>> ibn Cerir bu ayetleri, soyle
diklerinin dogruluguna s1rf miinasebet kurmas1 bak1mmdan delil ge-
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tirmi§tir. ~oyle ki, Allah Teala bu surenin ba§mda mu'minleri ve ka
firleri nitelemi§ ve kafirleri munaf1k ve kafirler olarak iki zumreye 
ay1rd1g1 gibi mti'minleri de arabi ve kitabi olmak uzere s1mflara ayrr
mi§tir, der. 

Ben derim ki; ac;1k olan Mucahid'in Sevri'den naklettigi sozdur." 
Sevri'nin bu rivayetini birc;ok ki§i Ebu Nuceyh kanaliyle Mucahid'den 
nakleder ki; o, §Oyle demi§tir. Bakara suresinin ilk dort ayeti mu'min
lerin tavsifine dairdir. iki ayeti ise kafirlerin tavsifine dairdir. Ontict 
ayeti de munaf1klarm tavsifine dairdir. Bu ilk dort ayet, arap, acem, 
kitabi insan ve cinden onunla nitelenen her mti'mine aittir. Bu sifat
lardan birisi digeri olmadan elveri§li olmaz, · aksi)J.e her biri digerini 
gerektirir ve onunla birlikte §arttlr. Gayba iman, zekat vermek ve na
maz k1lmak RasUlullah (s.a.) 'm getirmi§ oldugu gerc;ekler ile bundan 
onceki peygamberlerin getirmi§ olduklan gerc;eklex:e imanla tamamla
nabilir ve ahirete yakinen inanmakla mtimkun olabilir. Bunlar da on
larsiz olmaz. Allah Teala bu sebeple mti'minlerin §tikretmesini emredi
yor, <<Ey iman etmi§ olanlar, Allah'a ve Rasllltine, Rasulune indirdigi 
kitaba ve ondan once indirilmi§ olan kitaba iman edin ... ,, <<Ehl-i kitab 
ile en guzel bic;imde tartl§m. Onlardan zulmetmi§ olanlar mustesna
dlr. Ve deyin ki; biz, bize indirilmi§ olana ve size indirilmi§ olana iman 
ettik, bizim ilah1rmz da sizin ilahm1z da birdir», «Ey kendilerine kitap 
verilmi§ olanlar sizin yammzda olam dogrulayicl olarak bildiginiz §ey
lere iman edin.», «De ki ey ehl-i kitab siz Tevrat'1 incil'i ve size Rabbiniz 
katmdan indirilmi§ olam yerine getirmedikc;e siz bir §ey O.zerinde ·de
gilsiniz.)) Ve Allah Teala butun mu'minlere bu hususu haber vermi§
tir. <<Peygamber kendisine Rabbmdan indirilmi§ olana iman etti. Mti'
minler de, hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarma ve peygamberlerine 
iman etti. Biz O'nun peygamberlerinden hie; birisinin arasm1 tefrik et
meyiz.)), <<Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hie; birisinin 
arasm1 ay1rmayanlar, i§te onlara ilerde mtikafaatlanm verecegiz.» 
Ve buna benzer daha birc;ok ayet; mti'minlerin Allah'a peygamberlerine 
ve kitaplarma inanmalanm emretmektedir. Ancak bu emir ehl-i kitab 
ic;in apayn bir ozellige sahiptir. <;unku onlar kendi ellerinde bulunan 
kitaplara mufassal olarak inanm1§lard1r. Binaenaleyh onlar, islam'a 
girip de mufassal olarak islam'a inanchklan takdirde onlar ic;in iki mu
kataat vard1r. Digerlerine gelince onlar ic;in sadece mucmel iman soz
konusudur. Nitekim sahih haberde varid oldu ki: <<Size ehl-i kitabtan 
birisi bir §ey soyledigi zaman onlan tasdik de etmeyin yalanlamaym da. 
Sadece «Biz bize indirilmi§ olan ve size indirilmi§ olana iman ettik.>> 
deyiniz.)) ~u kadar var ki Hz. Peygamberin gonderilmi§ oldugu islam'a 
iman eden pek c;ok arabm imam ehl-i kitabtan islam'a girenlerin ima 
mndan daha tam, daha mukemmel, daha geni§ ve daha kapsamhd1r. 
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Onlar ic;in her ne kadar bu bak1mdan iki mtikafaat soz konusu ise de, 
digerleri ic;in ehl-i kitabm elde ettikleri iki mukataattan kat kat faz
la miikafaat degerinde olan mukafaatl vard1r. 

------ iZAHI ---------

Mti'minin temel vas1flanndan birisi de gormedigi halde ahirete 
iman etmesidir. i:mahm altl §artmdan birisi olan ahirete iman I. cildde 
(Bkz. Vahyin geregi Ahirete iman bolumu) muhtelif ac;1lardan deger
lendirilmi§ti. Burada ise Elmah'lmm mutalaalanna yer veriyoruz : 

Ahiret, esasen ahir s1fatmm miiennesidir ki son ve sonraki mana
sma S1fat ~.ken §eriat dilinde, ahiret evi, ahiret hayatl ve ne§'et-i ahire 
terkiblerinin hafifletilmi§i olarak isim olmu§tur. Mukabili olan dunya 
da boyledir. Ahiret kah Diinya ve kah ula mukabili kullamhr. Dar-1 
ahiret; hayat-1 mahza, hayat-1 ebediyedir. Hayat-1 mahzay1 insanlarm 
kimisi yalmz akli ve ruhani telakki eder, kimisi de hissi ve cismani. 
Fakat hakikatini heniiz bilmedigimiz hayatm bizce kemali, hem akli, 
hem de hissi olU§Undad1r. Kur'an'm bize bildirdigi ahiret hayat1 ise en 
miikemmel hayat oldugundan biz ona inamnz. Felsefi derinligiyle ug
ra§may1 zaid addederiz. Ben, «benn dedigim zaman, ruhaniyet ve cis
maniyetimin nokta-i vahdetine ba§hyorum ve hayatl da bunda biliyo
rum. Alem-i gayb'm bu giinkii alem-i §ehadet'ten sonsuz derecede geni§ 
ve miikemmel oldugunu biliyoruz ve herhalde yann ic;in daha mukem
mel bir hayatm muhakkak oldugu §Uphesizdir. Buna «acaba?>> diyenler 
kalpleri kor olanlard1r. Maddemiz erir, madde-i kiille kan§Ir, kuvvetimiz 
dag1hr kuvvet-i kulle kan§1r, hepsi erir Hak Teala'ya raci olur. Once Al
lah'tan kendime geldim, yine Allah'a gidecegim, gidersem Rabb1mm bir 
aleminde daha nic;in kendime gelemiyeyim? Nic;in rahmetlerine ere~ 

miyeyim? C~nab-1 Hakk giizel sonlar nasib etsin, Felsefenin, «olan, yine 
olacaktir>>, diyen itt1rat kanunu, bekay1 illiyyet kanunu bile bu yakin
lerimizi zaruri k1lmaz m1? Aleyhisselatu Vessellam Efendimizden riva
yet olunuyor ki §6yle buyurmu§lar: «Taaccup, butiin taaccup ona ki; 
Allah'm halkm1 goriip dururken Allah'da §ek eder. ~una taacciip olu
nur ki ne§'et-i ula'y1 tamr da ne§'et-i uhra'y1 inkar eder. ~una da taacciip 
olunur ki her gun, her gece olup dirilip dururken ba'si ve nii§uru inkar 
eder. ~una da taacciip olunur ki Cennete ve Cennet nimetlerine iman 
eder de yine darii'l-gurur ic;in c;ah§Ir, §Una da taaccup olunur ki evve
linin bula§Ik bir nutfe; ahirinin mtilevves bir Cife Oldugunu bilir .de yi
ne tekebbur ve tefahur eder!>> Bu hadis, ahiret hakkmda ilim ve fen 
nokta-i nazanndan ba§hca iki hakikati ahirete ve hem ittirad ve te
kerrur kanununa i§arettir. i:kincisi zahiren nevrn-u yakazayi gosteren 
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her giin her gece oliip dirilm~k meselesidir ·ki hakikat-i hayat ve hald
kat-i ahiret nokta-i nazanndan pek miihimdir. Biz her giin g1daya, 
uyuyup uyannuya niye muhtac; oluyoruz? Qiinkii bedenimiz, eczay-1 
bedenimiz her giin ve hatta her saat, her lahza miiteniadiyen oliiyor 
ve yerine yenisi balk olunuyor ve bu balk olunurken biz uyuyoruz. Bu
nun ic;in uyku sadece zahiri degil, hakikaten de bir Oliim oluyor. Q1-
kard1g1m1z biitiin ifrazat1m1z, ecza-i bedenimizin cenazeleridir. De
mek ki hayat ancak teceddiid-i emsal ile halk-1 cedid sayesinde deva~ 
ediyor. Devam eden ned!r? Benim birligim nedir? Bu da bir kanun-1 Ittl
rat, temasiil ve tekamiil tecellisidir. Binaenaleyh hayair1 diinyeviye'
min zamam, zatinde benim ruhaniyet ve cismaniyet-i sabitem degil, 
halkullah, ba'sullah'tlr. Ve i¢e hayat-1 Ahiret de bOyledir. 

ikan, yakin sahibi olmaktlr. ikan, istikan, teyakkun, yakin hep
si bir manaya gelir. Yakin; vak1a mutab1k ve herhangi bir te§kik ile 
zail olmayacak Surette §ekk-ii §Upheden ari olan sabit ve cazim bir i'ti
kad demektir Tabir-i aharle yakin; §ekk-ii §iiphe bulunm1yan ilm-i 
miitkan, rayb kan§mlyan ilim, nakzma ihtimal bulunmayan ilimdir. 
Maamafih yalmz cezm-i kalbi manasma da yakin 1tlak edildigi vard1r. 
~u anda §iiphem yok ki bu boyledir. ~imdi ve ileride §iiphe edilmez bu 
boyledir. Ba§ka tiirlii olmak miimteni bu ooyledir. Bunun ii<;iine de ya
kin denilir. Fakat as1l yakin ikinci ile iic;iinciidiir. Yani birinci ta'riftir. 
ilm-i ilahi'ye yakin Itlak edilmez. Bunun iki sebebi vard1r: Birincisi es
ma ve S1fat-l ilahiye , tevklfidir. Kitap ve Stinnette ise ilmullaha yakin 
1tlak1 gorillmemi§tir. ikincisi yakin ve ikan §ekkii §iiphe §anmdan 
olanlar hakkmda kullamhr. Bunun ic;in ulum-i zaruriyeye yani huzuri 
olan badihiyata, bedihiyat-1 evveliye'ye yakin denilemiyecegine zahip 
olanlar bile vard1r. Yakinde matlup olan; vakl'a mutabakat ve adem-i 
rayb'dir. Fakat bu vakiin zaruri olmas1 degil ancak vaki olmas1 §art
tir. Binaenaleyh mii§ahedat, miicerrebat, miitevatirat ve istidlalat-1 sa
hiha dahi yakin ifade ederler. Baz1 Garp feylesoflanmn iddia ettik
leri gibi yakin, yalmz ilm-i zaruri ve huzuri demek degildir. Yakinin 
meratibi vard1r. Mesela riyaziyat, istintacat-1 mantlk1ye yakini ve za
ruri oldugu gibi ulum-i adiye ve miicerrebe, ulumi tabiiye meyamnda 
kimya ve fizik ilimleri zaruri olmayarak yakinidirler. Ancak bunlarm 
vak1at-1 miicerrebesinden istidlat-1 faside ile intac edilen nazariyat 
ve faraziyatm hepsi yakini degildir. Kezalik ilm-i hayat, T1b ve emsali 
heniiz yakini degildir. Bu esbaba mebni tayyareleri yapanz, fakat bir 
c;imeni, bir bocegi, serc;enin bir tiiyiinii yapamayiz. Acaba miimkin de
gil midir? Miimkiin olmasa idi viicuda gelmezdi. Allah Teala onlan 
evvelen ve bizzat ve sonra maddeleri, tohumlan vas1tas1yla yarattlg'l 
gibi bizim elimizle de yaratabilir. Nitekim Peygamberlerin ellerinde 
yapabilecegine dair niimuneler de gosterildigini Kur'an haber de veri-
yor.)) 

Tefsir. C. ll, F. 12 
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Bunun 1~m ulum ve fiinun-i tabiiye bizim kudretullah hakkm
daki yakinimizi ve imkan-1 zati husususundaki viis'at-i imamrmz1 ytka
ca~ degil takviye edip tevsi edecek delail telak~i edilme.k Iaz1m gelir. 
Fenleri kendi hudutlar1 dahilinde takib ve terakki ettirmeliyiz. _Fa
kat onlara inamrken hi~ bir zaman kudretullah1 . tiikettik, diinya ve 
ahireti bitirdik zannetmemeliyiz, yakiniyat-1 adiyeye, yakiniyat-1 za
r-uriyeyi feda eylememeliyiz. Biz var isek, bizim ilmimiz var ise,_ Allah 
Teala ve onun ilmii kudreti daha evvel var. Bu ·giinkii alem-i §ehadet 
var ise yarmki alem-i gayb da bittabii var. Bu giin olmayanlar yann 
olur. Bugiin inanmad1klanm1za yarm inanmak mecburiyetinde kall
nz. Hi~ yari1lmamak, hi~ §a§mamak, ye's-i kiilliye dii§memek istiyor
sak, hi~bir hadisenin ytkamayacag1 hi~bir te§kikin izale edemeyecegi 
en hak ve en kiilli esaslara iman etmeliyiz ki daire-i yakinimiz daral· 
masm, ilmii fenni bogmayahm, saha-i imkaru k1saltmayahm, miim
kiinii muhal demeyelim, hay1r yerine §erre ko§mayahm, muhal zan-

'-
nettiklerimizin imkaruru, , J:Iatta vukuunu gordiigiimiiz zaman peri§an 
oluruz. Sudan ate§, oliiden diri ~1kar m1? biiznillah ~1kar. Hayat yap1-

~ 

hr m1? Biiznillah yap1hr. Goklere ~1k1hr rm? Biiznillah ~1k1hr. Kabir-
de sual sorulur mil? Biiznillah sorulur. Olen dirilir mi? Biiznillah diri
lir. Lakin iki kere iki tek olur mu? Olmaz. Ciiz' kiilliinden biiyiik olur 
mu? Olmaz. Ma'hll illetini ge~er mi? Ge~mez, insan bizzat Halik ve 
bizzat ma'bud olabilir mi? Olamaz. 0, Allah'm izniyle ku§ da yapsa, Olii· 
Jeri de diriltse yine kuldur, yine kuldur. Biitiin imkanlar kudretullah
tadir. Ve istikbal dedigimiz zaman namiitenahidir. Ve o namiitenahide 
bizim nice serencam1m1z ve mes'uli-yetlerimiz olacaktir. Ve i§te Hz. 
Muhammed (s.a.) bize mutlak olan bu kiilli imam bu akide-i tevhidi 
ve buna gore amel-i salihi ta'lim i~in ba's buyrulmw~tur. Ona iman 
edenler hi~ bir zaman aldanmazlar, her zaman yakin sahibi olurlar. 
(Elmah'h, Hak Dini, Kur'an Dili, I, 199- 203). 

---0001----

Hidayet: 

5 - i~te onlar, rabblanndan bir hidayet iizeredirler 
ve i~te onlar, felaha eren1erdir. 

Allah Teala; «onlar i~in .. . » bi.lyuruyor. Yani yukarda ge~en 

niteliklere sahip olanlar; gayba inanan, namaz k1lan ve Allah'm ken
dilerine verdigi nz1ktan infak eden, Hz. Peygambere ve ondan onceki 
peygamberlere indirilmi§ olan ger~eklare (kitaplara) inanan ve ahiret 
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diyanm yakinen kabul edenler i~in. Qtinku ahiret, kendiliginden sa
lih ameller ve yasaklardan uzak kalarak ona haz1rhkh olmay1 gerek
tirir. 

«Hidayet uzeredirler ... >> Yani Allah tarafmdan bir mir, bir a~Ik
Olama ve basiret uzeredirler ve onlar dunya ve ahirette felaha erenlerdir. 

Muhammed ibn ishak, ibn Abbas'dan nakleder ki, ((i§te onlar Rab
larmdan bir hidayet uzeredirler» ayetinin manasl, rablarmdan bir mir 
ve kendilerine gelen dogru bir istikamet uzerindedirler dell1ektir. «Ve 
onlar felaha erenlerdir» ayetinin manas1 ise istediklerini elde etmi§, 
ka~tlklan §eyin §errinden kurtulmu§lardlr demektir. ibn Cerir «hida
yet uzeredirler>> kavl;.i celilinin manasmm §6yle oldugunu sayler; Ya
ni onlar Rahlarmdan bir nur, bir burhan, bir istikamet ve dogru yol 
uzerindedirler. Allah'm tevfiki ve te'yidi iledirler. «Ve onlar felaha eren
lerdir» kavli celilinin te'vili ise ba§armi§ ve Allah katmda istediklerini 
elde etmi§ler demektir. Allah'a, kitaplara, peygamberlere iman etmeleri 
sebebiyle sevab elde ederek kurtulu§a ermi§ler, cennetlerde ebedi ka
larak ve Allah'm kendi dti§manlarma haz1rladlg1 a:zaplardan kurtula
rak arzular~na ka VU§ffiU§lard1r. ( .. ; ) 

Ebu Malik'in peygamberin ashabmdan bir topluluktan naklettigi
ne gore «gaybe inananlar»dan maksad; Araplardan iman etmi§ olari
lardiV> Sana indirilene. senden oncekilere indirilmi§ olanlara inanan
lar'dan murad ise ehl-i··kita.btan mu'minlerdir. Sonra ayet-i kerime her 
iki grubu birle§tirerek onlar i~in: <<i§te onlar Rablarmdan bir hidayet 

. uzeredirler ve onlar felah3: ~renlerdir» buyuruyor. Yukardaki tercihler
den bu hususlann butun mu'minlerin niteligi oldugu ve i§aret zamiri
nin de-· nnlara ait oldugu belirtilmi§tir. Dogruyu en iyi bilen Allah'tlr. 
Ancak bu husus Muca~id, Ebu'l-Aliye, Rebi' ibn Enes ve Katade'den 
nakledilmi§tir. Allah onlarm hepsine rahmet etsin. 

ibn Ebu Hatim deki ki: Ban,a babam ... Abdullah ibn Amr'dan 
nakletti. 0 da Hz. Peygamber (s.-h.) 'den nakletti ki; Hz. Peygambere 
§oyle denilmi§ : «Ey Allah'm Rasulu, biz Kur•an'dan baz1 yerleri okuyo
ruz ogutleniyoruz. Baz1 yerleri de okuyoruz nerdeyse umitsizleniyoruz 
(veya buna benzer bir §ey soylemi§ler). Rasulullah (s.a.) buyurmu§ ki: 
«Ben size cennet ve cehennem ehli kimdir onu bildireyim mi? Onlar, 
evet ey Allah'm Rasulu demi§ler. 0 da Bakara suresinin ilk be§ ayetini 
okumu§ ve i§te cermet ehli bunlardir» buyurmu§. Bunun uzerine ora
dakiler, biz de onlardan olmay1 dileriz demi§ler. Sonra da: «~tiphesiz kj . 
kafirleri uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar. Allah onlarm 
kalplerini ve kulaklanm muhurlemi§tir, gozlerinin onunde bir perde 

·vard1r. Ve onlar i~in azab vardlr.» ayetini okuyarak i§te bunlar da ce
hennem ehlidir buyurmu§. Orada bulunanlar biz onlardan degiliz ey 
Allah'm Reslilu dediklerinde Hz. Peygamber evet demi§.» 
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6 ~ Suphesiz ki o kiifretmi~ olanlan uyarsan da uyar-
masan da birdir inanmazlar. 

Kiifretrni§ olanlar; yani hakk1 gizleyip saklayanlar. Allah on
larm hakkmda bOyle yaznn§tlr. Senin onlan uyarman da uyarma
man da birdir. Qiinkii onlar senin kendilerine getirmi§ oldugun §eye 
inanmazlar. Nitekim Allah Teala bir ba§ka ayet-i kerime'de §oyle 
buyurur : «Muhakkak ki iizerleri..""le Rabbmm kelimesi hak olan
lar elim azabl goriinceye kadar biitiin ayetleri getirsen de inanmazlar.» 
Yine Allah Teala ehl-i kitab'tan diretenler hakkmda §oyle buyuruyor: 
«Eger kitap verilrni§ olanlara her ayeti getirmi§ olsan yine de senin klb
lene uymazlar.» Yani Allah'm §ekaveti yazd1g1 ki§iyi mes'ud edecek 
kimse yoktur. Allah'm sap1tt1g1 kimseyi hidayete getirecek yoktur. Oy
leyse sen kendini bitirerek onlarm ugrunda heba etme. Kendilerine ri
saleti teblig et. Sana icabet edene biiyiik bir nimet vard1r. Kim de yiiz 
r;evirirse onlar ic;:in iiziilme ve yiiz r;evirmeleri seni mahvetmesin. «Qiin
kii senin ir;in sadece teblig vard1r. Hesap ise bize aittir.» «Ve sen ancak 
bir uyanc1sm Allah her §eye Vekil'dir.>> 

Ali ibn Talha bu ayet-i kerime konusunda Abdullah ibn Abbas'tan 
nakleder ki o §6yle demi§: Hz. Peygamber biitiin insanlarm imana gel
mesi ve hidayette kendisine tabi olmasm1 hlrsla istiyordu. Bunun iize
rine Allah Teala onceden kendisi ir;in ilk zikirde saadet yaz1ll olanlar
dan ba§kasmm inanm1yacagm1 ve yine ilk zikirde onceden kendisi ic;:in 
§ekavet yaz1ll olanlardan ba§ka kimsenin de sap1tmayacagm1 haber ve
riyor. 

Muhammed ibn ishak der ki; bana Muhammed ibn Ebu Muham-
med ... fbn Abbas'tan nakletti ki, o §6yle derni§: «§iiphesiz ki kafir-
leri .. . >> Yani sana indirilenleri inkar edenleri, isterse onlar senden 
once gec;:enlere iman ett<ik demi§ olsunlar onlar ic;:in ccuyarsan da uyar
masan d.a birdir, inanmazlar.n Onlar kendi yanlarmda bulunan ve se
nin bahsinin mevcud oldugu gerc;:egi inkar etmi§ler ve kendilerinden 
alman ahdi reddetmi§lerdir. DolaylSlyla onlar sana gelene, senden ba§
kalarma gelmi§ olup kendi yanlannda bulunan gerc;:eklere de kiifret
mektedirler. Oyleyse senin uya~ ve ihtanna nas1l kulak verebilirler? 
Kendilerinin yanmda bulunan kitapta senin hakkmda verilen bilgileri 
de inkar etmi§lerdir ... 

Ebu Ca'fer El-Razi . . . Ebu'l-Aliye'den nakletti ki bu iki ayet hi
ziblerin onderleri hakkmda nazil olmu§tur. Nitekim onlar hakkmda 
Allah Teala bir ba§ka ayette §oyle buyurmu§tur : ccAllah'm verdigi ni-
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meti inkar ile kar§Ilayanlara ve milletleri helak olacak yere yaslana
caklan cehenneme 66tiirenleri gormiiyor musun? Oras1 ne kotii ka
rargahtlr?)) (ibrahim, 28 - 29). 

Bizim daha once zikrettigimiz ve ibn Ebu Talha rivayetiyle ibn 
Abbas'tan nakledilen mana hem daha a~1ktlr, hem de diger ayetleri 
a~Iklayici niteliktedir. Dogrusunu en iyi bilen Allah't1r. 

Bu konuda ibn Ebu Hatim bu ayetten unceki hadisi tekrar naklet
mi§tir. 

----- iZAHI - ----

Bu konuda Re§id R1za diyor ki : 

Kiifiir, liigatta bir §eyi gizlemek, ortmek ve saklamaktlr. Bunun 
i~iu bu kelime ile gece, deniz ve ziraat~ilik ifade edilmi§tir ( ... ) <;iin
kii ~ift~iler toprakla taneyi gizlemektedirler ( ... ) Nimete kiifretmek 
ise §iikriinii ve zikrini ifa etmeyerek saklamak manasmda mecazen 
kullamlmi§tlr. Allah'a §iikretmemek, Allah'm vahdaniyetini ve sifat
lanm gizlemek de boyledir. Allah'm kitaplanm, peygamberlerinin Al
lah katmdan getirmi§ oldugu ger~ekleri gizlemek, onu inkar etmek ve 
emirleribe baglanmamaktlr. Ozell1kle Allah'a itaat konusunda §irk ko§
maktlr. i§te biitiin bunlar bir nevi ortme kapama, gizlemedir. Bunlar 
manevi bak{mdan menfi yonde davram§lardir ki mecazen kiifiir ola
rak 1tlak olunmu§tur. ~er'i hakikat bak1mmdan da yukarda i§aret edi
len manaya kullamlml§tlr. Burada kiifretmi§ olanlardan maksat; kiif
run kalplerinde kok sald1g1 i~in iman isti'dadm1 yitirecek n~ktaya gel
mi§ olanlard1r. ~eyhimiz (Muhammed Abduh) der ki; burada bahse
dilen kiifiir; Allah katmdan indirilmi§ olan kitapta a~Iklanan husus
lan inkar etmek veya bizzat kitab1 ya da o kitabi getiren peygamberi 
inkar etmektir. 

Ozet olarak biz deriz ki; Hz. Peygamberin risaleti a~1k ve sahib 
olarak anlatlld1ktan ve dogrulugu delilleriyle belirtildikten sonra onu 
inkar eden, reddeden, alay veya eglence konusu yapan kimse ' goriilme
mi§tir. Yani; biz bu konu;ra ciddiyetle atf-I nazar edenlerin, mutlaka 
inanacaklanm kastediyoruz. Ancak miiteahhirinden (son zamanlarda 
yeti§en) baz1 'kimseler, bir tak1m zanni konulan te'vil edenleri veya ic
tihad yap1lm1§ konulara aykm dii§iinenleri, bir tak1m ihtilafll mes'e
leleri inkar edenleri, tekfir etme cesaretini gosterenler olmu§tur. On· 
lar tekfir gibi onemli konuda ciir'etli davranarak bazl adet ve all§kan
llklarma aykm hareket edenleri - ki bunlar isterse bid'atlardan ol
sun- tekfir ediyorlardi. Sonra da kendileri kafirlerin inan~lan iizeri-
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ne miinaf1klarm ahlak1 iizerine ve mii§riklerin amellerine gore amel 
ediyor, kendilerini sad1k mii'minlerden SaYlyorlardl. Kafirler iki kl
Slmdlr. 

a) Bir k1sm1, hakk1 bilir ve inad ile kiifrederler ki bu tiir miin
kirler ~_;ok azd1r, k1sa siirede y1k1hr ve dayanamazlar. Hz. Peygamber 
zamamnda mii§rikler ve yahudiler arasmda bunlardan bir topluluk 
mevcud idi, ancak k1sa zamanda yok olup gittiler. Ustad (Muhammed 
Abduh) ben bu anlamda ezberlenmeye deger bir soz soyl~mi§tim der : 
«Hakkl bilerek onu inkar etmek, bilerek ikrar etmek gibidir, her ikisi 
de insanlar arasmda ~_;ok azdir.» 

b) Bir kiSml da hakk1 bilmez ve bilmek istemez. i§te Allah Te
ala'mn «Canhlar i~_;erisinde Allah katmda en kotii alan akletmeyen sa
gir ve dilsizlerdir ... » buyurdugu kimseler bunlard1r. ( ... ) 

c) Bir k1snn da ruhu hastalannn§, vicdam sakatlanml§, ·haktan 
zevk almayan ve i~_;inde hakka kar§I bir arzu duymayan kimselerdir 
( . .. ) Bu son iki k1sm1 bir k1s1m altmda toplamak ve bunlara inkarci 
cahiller ve donekler demek sahih olur. Birinci k1s1m ise biiyiiklenerek 
inanmayanlar kism1d1r. (Re§id R1za, Tefsir el-Menar, I, 139- 142). 

Ayetin konusu ·ozetlenecek olursa; 

Allah'I inkar edip bu miibarek kitabi yalanlayan kafirleri uyar
makla uyarmamak arasmda fark yoktur. <;iinkii onlar bu 'lyanlardan 
faydalamp da imana gelmezler. · Kalbleri hakikata kapah oldugu i~_;in 

onun nurundan istifade edemezler. Kulaklan sag1r oldugundan hak 
sozii i§itmezler. Gozleri kor oldugundan Allah'm ayetlerini gormezler. 
Onlar farkma varmadan elim bir azab ile azablandmhrlar. 

--oOo~--

Gozleri Kor Olanlar : 

. -j, 

~ :~\fc" ~--/ r..-Jf ... ~. i:l..-o",~ ... :.:~\{~ 0 tL? ~'~ \"'<'-: 
~ ~t "--:> ~ ~ .J •J ~ ~~~ l . .s<Jc,'-7 <..>' J~.:rJ"' ~ .-....>-

7- Allah onlann .kalplerini ve kulaklanm muhiirle
mi!?tir. G6zlerinin uzerinde bir perde vard1r ve onlar ic;in 
buyuk bir azab vard1r. 

Siiddi der ki; Allah onlann kalplerini ve kulaklanm miihiirlemi§
tir yani damgalann§tlr. Katade de bu ayet konusunda der ki; §eytan 
onlan dogru yoldan «_;Ikarttl ve onlar da §eytana itaat ettiler. Bunun 
iizerine Allah onlarm kalplerine, kulaklarma ve gozlerine perde koydu. 
Onlar hidayeti gormezler, duymazlar, anlamazlar ve dii§iinmezler. 
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ibn Ciireyc der ki; Miicahid bu ayet hakkmda §Oyle dedi. Bildirildi 
ki giinahlar her noktadan kalbin ~evresini sarar ve nihayet onun iize
rine ii§ii§iir ve i§te bu, kalbin miihiirlenmesidir. 

ibn Ciireyc der ki; bana Abdullah ibn Kesir nakletti ki o Miica
hid'in §oyle dedigini i§itmi§. Perde (ran) damgada:t:l daha basittir, dam
ga ise kilitten daha basittir. Kilit biitii:n, bunlardan daha §iddetlidir. 

A'me§ dedi ki: Miicahid bize eliyle gosterdi ve §oyle .dedi: Onlar 
kalbin avu~ i~i gibi oldugunu goriiyorlar, kul giinah i§ledigi zaman 
kalbe eklenir ve ba§ parmag1m gostererek §oylece dedi. Bir daha gii
nah i§lerse ona eklenir ve obiir parmagm1 gosterdi. Bir daha giinah 
i§lerse ona eklenir ve diger parmagm1 gostererek i§te boyle dedi. Neti-: 
cede biitiin parmaklanm iist iiste ekledi, sonra onun iizerine bir dam
ga ile damga bas11Ir dedi. 

Miicahid dedi ki; onlar bunun perde oldugunu goriiyorla}'. ibn 
Cerir de Miicahid kanahyla buna benzer bir rivayet nakletmi§tir. 

ibn Cerir der ki; «Allah onlann kalblerini miihiirlemi§tir.)) ayeti
nin manas1; Allah'm onlann gizlenmelerini ve davet edildikleri hakki 
dinlemekten ka~mmalanm haber vermesinden ibarettir. Nitekim bir 
ki§i soz dinlemekten ka~m1rsa; falanca bu soz i~in sag1r kesilmi§tir de
nir. Maksat bobiirlenerek sozii dinlemekten k~mmas1d1r. ibn Cerir 
de der ki; bu tefsir dogru olmaz; ~iinkii Allah Teala onlahn kalblerini 
ve kulaklanm miihiirleyenin kendisi oldugunu bizzat haber vermi§tir:. , 
ibn Cerir dedi ki bu konuda gerc;ek, buna benzer Rasulullah (s.a.) 'dan 
nakledilen habere uygun oland1r. Bu habere gore Muhammed ibn 
Be§§ar .. . Ebu Hiireyre'den nakletti ki O; Rasulullah (s.a.)'m §Oyle 
dedigini bildirmi§ : «Bir mii'min giinah i§lerse kalbinde siyah bir nok
ta olur. Eger tevbe eder, vazge~er ve bagi§lanmasmi isterse kalbi an
mr. Eger giinah1 daha fazla artlnrsa kalbinin siyahligi da artar. Neti
cede bu siyahhk kalbini sarar. i.~te Allah Teala'mn «Hayir, kazandik
lan §ey onlarm kalbini perdelemi§tir. >> buyurdugu tevbe i§te budur. 
Bu hadisi bu §ekliyle Tirmizi ve Nesei Kuteybe'den, o da Leys -ibn 
Sa'd'dan, ibn Macid ise Hi§am ibn Ammar'dan nakleder. Tirmizi bu 
hadisin hasen ve sahih oldugunu soyler. 

Sonra ibn Cerir der ki; Rasulullrah (s.a.) §6yle ha·ber verdi: Gii
nahlar ardarda gelince kalbi kapatir. Giinah onu kapatmca Allah ta
rafmdan miihiirleme ve damgalama gelir. Bu takdirde iman kalbe gi
recek yol bulamad1g1 gibi kiifiirden kurtaracak bir kurtar1c1 da bula
maz. i§te bu Allah Teala'nm «Allah onlarm kalblerini ve kulaklanrii 
miihiirlemi§tir.)) ayetindeki miihiir ve damga gibidir. Gozlerin idrak et
tigi §ekilde e§yada ve kaplarda bulunan damga ve miihriin benzeridir 
ki; o kabm i~inde bulunan §eye ula§mak i~in ancak miihrii veya dam
gaYJ. koparmak veya ~Ikarmak icabeder. Allah'm, kalblerini miihiirle-
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mekle nitelendirdigi ki§ilerin kalbine iman bu miihiir bozulmadan 
ula§maz. Ancak damga bozulup bag kopanlmca ula§Ir. iyi bil ki; «Al
lah onlarm kalblerini ve kulaklanm miihiirlemi§tir.» kavlinde durmak 
ve «Gozlerinin iizerinde bir perde vardir.» ciimlesini de tam okumak 
gerekir. <;iinkii damga kalp ve kulakta olur, perde ise gozde olur. Nite
kim Siiddi tefsirinde Ebu Malik'ten... 0 da Resulullah'm ashabm
dan bir guruptan nakletti ki, «Allah onlann kalblerini ve kulaklanm 
miihiirlemi§tir)) ayeti Allah'm soziinii onlar dinlemez ve anlamazlar 
demektir. ~~aozlerinin iizerinde bir perde vard1r.» Yani gozlerinin iize
ri ortiiltidtir, gerc;egi goremezler, ona eri§emezler demektir. ibn Cerir 
der ki; Muhammed ibn Sa'd ... ibn Abbas'tan bu §ekilde okudugunu 
rivayet etmi§tir : «Allah onlarm kalblerini ve kulaklanm miihiirlemi§
tir. Gozlerinin iizerinde bir · perde vard1r.» 

Bize Kas1m, ibn Ciireyc'ten nakletti ki; miihiir kalpte ve kulakta, 
perde de gozdedir. Nitekim Allah Teala bir ba§ka ayetinde de §Oyle 
buyurur: «Allah dilerse sizin kalbinizin iizerine miihiir basar.» 

ibn Cerir der ki ( ; .,L:.L ) kelimesini ekuyanlann iistiin oku-

malan bir fiili gizlemeleri ve takdir etmeleri ihtimaline dayanacag1 gi
bi, once gec;en ( ~ -..k .) ) ayetini atfederek iistiin okumalan 
da muhtemeldir. 

Surenin ba§mda mii'minlerin nitelikleri dort ayetle nakledilmi§ 
sonra bu iki ayetle katirlerin durumu anlatllmi§tl. ~imdi ise Allah Te
ala, mii'min olduklanm soyleyip de gizlice kiifreden miinafiklarm ha
lini ac;1klamaya ba§hyor : 

Bunlarm durumu birc;ok insam §iipheye dii§iirecegi ic;in Allah Te
ala miiteaddit niteliklerle onlarm zikrini uzatmaktadlr. Bu niteliklerin 
her biri de nifak i§aretidir. Nitekim Tevbe suresini ve Miinaf1kun sure
sini bunlar hakkmda indirmi§ ve gerek Nur suresinde gerekse diger 
surelerde onlarm durumlarmi ac;1klam1§tlr. Bu a<;Iklamalarm sebebi; 
hem onlann bu davram§lardan vazgec;melerini saglamak, hem de bu 
konuyu hie; bilmeyenlerin ondan uzakla§malanm temin etmektir. 

Miinafildar : 

8- insanlardan oyleleri vardlr ki inanmadlklan halde 
Allah'a ve ahiret giiniine inandlk, derler. 
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9 - Allah'1 da, iman edenleri de aldatmaya c;ah~?rrlar. 
Oysa kendilerinden b~kas1ru aldatamazlar da, bunun 
fark1nda degiller. 

Nifak hayn a~1klay1p §erri gizlemektir. Bu ~e§it ~e§ittir. Bir kts-
1111 i'tikadi nifaktir ki bu, sahibini ebediyyen cehennemde b1rak1r. Bir 
k1sm1 ameli nifaktlr ki bu da, in§aallah yerinde a~Iklanacag1 gibi gii
nahlarm en biiyiiklerinden birisidir. Bu, ibn Ciireyc'in dedigi gibidir : 
((Miinaftkm sozii fiiline aykm olur. Gizlisi a~1gma, gireni ~1kana, gorii
leni goriilmeyene ters olur.» 

Miinaf1klarm nitelikleri medeni surelerde nazil olmu§tur. Qiinkii 
Mekke'de miinaf1klar ve miinat1khk yoktu. Tersine bir k1s1m insanlar 
ger~ekten inanmi§ olduklan halde istemiyerek kiifiirlerini izhar ediyor
lardL Rasulullah (s.a.) Medine'ye hicret ettiginde orada ensardan, Evs 
ve Hazrec kabilesi bulunmaktaydt. Bu kabileler cahiliyet devrinde Arap 
mii§rikleri gibi putlara taparlard1. Medine'de aynca ge~mi§lerinin yo
lundan giden kitap ehli yahftdiler vard1. Bunlar Hazrec kabilesinin 
miittefiki olan Kaynuka ogullan, Evs kabilesinin miittefiki olan Ku
rayza ve Nadir ogullan kabileleri idi. Resulullah (s.a.) Medine'ye te§
rif buyurduklarmda Evs ve Hazre~ kabilesinden ensar ad1m alan bir 
k1s1m ki§iler miisliiman oldular. Yahudilerden miisliiman olan sadece 
Abdullah ibn Selam (r.a.) idi. Bu donemlerde heniiz nifak ve miinafik
llk yoktu. Qiinkii miisliimanlarm korkulacak bir gii~leri yoktu. Hz. 
Peygamber yahftdilerle de Medine'nin ~evresinde bulunan diger Arap 
kabileleriyle de sozle§meler yapti. Biiyiik Bedir sava§I olup da Allah 
kelamm1 iistiin k1ld1gmda ve iniisliimanlan, islam1 galip getirdiginde 
Abdullah ibn Ubeyy ibn Selftl, Hazrec kabilesinin reisi idi. Cahiliyet 
devrinde, Evs ve Hazrec'in efendisi saythyordu. Hazrec kabilesi onu 
kendilerine hiikiimdar yapmak istemi§lerdi, ancak hay1r haber gelip 
de Evs ve Hazrec kabileleri miisliiman olunca islamiyetle ilgilendiler ve 
ondan vazge~tiler. 

Bunun iizerine onun i~erisinde islama ve miisliimanlara kar§l bir 
nefret ve kin duygusu yeretti. Bedir sava§l olunca, bu i§ bitmi§tir diye
rek islam'a girdigini a~1klad1. Onunla beraber kendisinin izinden ve 
yolundan yiiriiyen baz1 kabileler ile ehl-i kitaptan ba§kalan da miislii
man olduklanm soylediler. i§te boylece o giinden itibaren Medine halkl 
ve ~evresinde bulunan bedeviler arasmda miinaf1khk hareketi zuhur 
etti. M].lhacirlere gelince; onlarm arasmda hi~ bir miinaf1k yoktu. Qiin
kii muhacirlerden hi~birisi zorla islam1 kabul etmemi§ti. Herkes mali
m, ~oluk ~ocugunu ve topragm1 b1rakarak Allah ]:Qatmda ahiret yurdu
nu aralami§ ve kendi istegiyle hicrete ko§mu§tu. 

Muhammed ibn Ishak der ki; bana Muhammed ibn Muhammed, 
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ikrime veya Said ibn Cubeyr yoluyla ibn Abbas'tan nakletti ki «insan
lardan oyleleri de vard1r ki inanmad1klan halde Allah'a ve ahiret giinu
ne inand1k derler.» ayeti, Evs ve :Hazrec kabilesindeki munaf1klarla on
larm durumunda olanlan kasdetmektedir. Ebu'l-Aliye, Hasan, Katade 
ve Siiddi de munaf1klarm kasdedilmi§ oldugunu belirtmi§lerdir. Bu
nun i9in Allah Teala munaf1klarm niteliklerine dikkatleri 9ekmektedir 
ki, mu'miiller onlann di§ gorunti§lerine aldamp da orilardan sakmma
malan sonucu buyuk bir fitnenin i9ine du§mesinler. Ger9ekten kafir 
olduklan halde onlan mu'min sanmasmlar. Fas1klann iyi ve hay1rh ol
duklanm zannetmek buyuk sakmcalar dagurur. «insanlardan oyleleri 
de vard1r ki, inanmad1klan halde Allah ve ahiret giinune ihand1k der
ler.» Sadece sozle inandik derler, bunun otesinde hi9 bir §ey yapmaz
lar. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayette §Oyle buyurur: «Miinaf1klar 
sana geldiklerinde dediler ki «biz senin ger9ekten Allah'm Rasulti ol
duguna §ehadet ederiz.» (Munafikun, 1). Yani yalmz sana geldikle
rinde boyle soylerler, ger9ekte ise bOyle soylemezler. Bunun i9in §eha
det ettiklerini ifade eden te'kid harfi kullanmaktad1rlar. Allah'a ve 
ahiret giiniine inandlk derlerken de aym kuvvetteki ifadeyi tekrarla
maktadirlar. Ama durum bunlarm soyledikleri gibi degildir. Nitekim 
A,llah Teala onlann bu §ehadetlerini ve inan9lanyla ilgili durumlanm : 
((Allah da §ehadet eder ki, muhakkak munaf1klar yalan soylerler.» bu
yuruyor. «inanmad1klan halde» ifadesi de bu iddialanm yalanlamak
tadir. 

Allah'1 da, iman edenleri de aldatmaya 9al1§1rlar. iman gosteri
sinde bulunarak, kendilerini saklayarak, bilmeden onlar Allah'1 aldat
tlklanm zannetmektedirler ve bunun kendilerine Allah katmda fay
da saglayacagm1 kabul etmektedirler. Bu gosteri§e baz1 mu'minlerin 
ragbet ettikleri gibi Allah'm da ragbet edecegini ummaktad1rlar. Nite
kim Allah Teala Mucadele suresinde onlar hakkmda §oyle buyuruyor : 
<cAllah onlarm hepsini tekrar dirilttigi gun size yemin ettikleri gibi 
O'na da yemin ederler, bir esasa dayand1klanm zannederler. Dikkat 
edin onl~r §Uphesiz yalancidirlar.» (Mucadele, 18). Onlarm bu iddia
smi Allah Teala «Oysa kendilerinden ba§kasm1 aldatamazlar, ama bu
nun farkmda degiller» diyerek reddediyor. Bu yaptlklan §eyle kendi
lerinden ba§kasmi aldatamazlar. Allah Teala'nm «Muhakkak miina
fiklar Allah'l aldatmaya kalkl§lrlar, o ise kendilerini aldat1c1d1r.» aye
tinde buyurdugu gibi kendileri bunun farkmda bile degillerdir. Kurra'-

dan bir k1srm ( .;.,y-~~ ) yi ( .;.,y-~ §eklinde okumu§

tur ki her iki k1raet de aym anlama gelir. 
ibn Cerir der ki; bir kimse, «rniinaf1k; Allah'I ve mu'mini nas1l 

aldatlc1 olabilir? 0, sadece korunmak i9in dili ile inand1gm1 soylemek
tedir» derse, denilir ki; Araplar, diliyle i<;inden saklad1gmm tersini soy-
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leyen, kendisini korkutan §eyden korunmak tizere aldatlc1 demekten 
kagmmazlar. Mtinat1km durumu da boyledir. Ona mti'minleri ve Al
lah'l- aldatan ad1 verilmi§tir; gtinkti kendisine Oltimden, esirlikten ve 
dtinyadaki azabdan koruyacagml umdugu ic;;in korunmak tizere iginde 
saklad1gmm tersini soylemektedir. 

Mtinaf1k bu davram§lanyla her ne kadar gegici dtinyada mtislti
manlan aldatmaya gah§sa da aslmda aldanan bizzat kendisidir. Qtinki.i 
bu fiiliyle kendine timit vermekte, seving kasesi sunmaktad1r. 0 kendini 
felaket noktasma stirtiklemekte, azab kasesini yudumlamakta, donti§ti 
olmayan bir §ekilde Allah'm gazabma ve elim azabma stirtiklenmekte
dir. 0 ahireti konusunda nefsine kottiltik ettigi halde, kendini aldata
rak kendi nefsine iyilik ettigini sanmaktad1r. Qtinkti Allah Teala'nm 
buyurdugu gibi: «Oysa kendilerinden ba§kasml aldatamazlar, ama bu
nun farkmda degillerdir.» Allah bununla mti'min kullarma §Unu ~lk-
' lamak istemektedir. Mtinaf1klar, ktiftirleri, §tiphe ve yalanlan nede-
niyle Rablarmm gazabm1 tizerlerine gekerek kendi kendilerine kotti
ltik yapml§ olduklan halde, mes'elenin farkmda ve §Ut1runda degildir
ler. Durumlanm bilmeden korti kortine bu davram§a stirtiklenmekte
dirler. 

ibn Ebu Hatim der ki; Ali ibn el-Mtibarek bana yazd1g1 yaz1da bi1-
dirdi' ki... ibn Ctireyc «Allah'!, aldatmaya gah§Irlar» ayetini §Oyle 
at;Iklami§tlr. «La ilahe illallah» diyerek kanlanm, mallanm koruma
ya gah§maktadirlar. iglerinde saklad1klan ise ba§ka bir §eydir. 

Said, Katade'den nakleder ki; bu iki ayet-i kerime gogunlugun ya
nmda mtinaf1klann niteligidir. Mtinaf1k kotti huylu olup diliyle tasdik, 
kalbi ile inkar eder, davram§I dti§tinGesine ayk1nd1r, sabahleyin bir ba§
ka halde, ak§amleyin bir ba§ka haldedir. Gece bir hal tizere yatar, sa
bahleyin ba§ka bir hal tizere kalkar. Geminin sahnmas1 gibi sahmr, 
rtizgar ne taraftan eserse o tarafa gider. 

---~- iZAHI -----

Katirler, ktiftirlerini ag1kga soyledikleri halde, mtinatiklar, Allah'a 
ve peygamberine inanmad1klanm ag1k~a soylemezler. Aksine a~1ktan 
Allah'a ve ahirete inand1klanm soylerler de kalbleri ktiftir ile doludur. 
Fakat Allah onlarm gerc;;ek durumunu ~ok iyi bilir. Allah'1 aldattlklan
m zannetseler de kendilerinden ba§kas1m aldatmamaktad1rlar. Bu
nun i~in Allah, onlarm mti'min olmad1klanm bildirmektedir. Zahiren 
islam1 kabul ettiklerinden kendilerine islamm htiki.imleri uygulamr. 
Fakat ger~ekte mti'min degildirler. Ve ahirette azaplarm en agm on
laradn. 
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~iiphesiz ki, miisliimanlar i9in, miinaf1klar biiyiik tehlike te§kil 
ederler. Nitekim Allah'm Rasulii ve onun ashab1, miinaf1klardan 90k 
kotiiliik gormii§lerdir. Miinaf1klar, Yahudilerle her zaman i9li d1§l1 ol
mu§lardlr. Korkak ve adi bir tinete sahip olduklanndan, toplumun i9i
ne kolayca s1zar ve. katirler lehine castisluk yaparlar. Kendilerine yap
tlklan §eylerin fenallg1 soylenince, bunu kabule yana§ma}!: §oyle dur
sun, ((Biz sadece 1slah etmek i9in 9ah§maktaJIZ.» derler. Burada ise 
Allah Teala onlarm yalanc1 olduklanm ve her zaman i9in bozgunculuk 
yaptlklanm a91klamaktad1r. Herkes gibi, siz de gelin iman edin denildi
ginde, HBir tak1m gii9siiz ve bilgisiz ki§iler gibi mi biz de inanaca
glz?» derler. Halbuki as1l bilgisiz kendileridir. Hakkl ve hakikatl gor
dukten, hayn ve hidayeti mii§ahede ettikten sonra yiiz 9evirenlerden 
daha bilgisiz ve beyinsiz kim olabilir?. 

Nifak konusunda Razi der ki : 
iyi bil ki, nifakm hakikatl konusunda soz ancak bizim zikrettigi

miz taksim ile ozetlenebilir. Biz deriz ki; kalbin ahvali dorttiir. · Birin
cisi, . delilden 91kanlana uygun dii§en inan9tlr ki, bu, bilgi adm1 allr. 
ikincisi delilden 91kanlmayana uygun dii§en inan9tlr ki bu, mukalli
din inanc1d1r. U9iinciisii delilden 91kanlana uygun dii§meyen inan~tlr 
ki bu, bilgisizliktir. Dordiinciisii de biitiin bunlardan uzak olamd1r. Boy
Ieee bu, dort k1s1md1r .. Dilin hallerine gelince, ~u da ii~tiir. ikrar, in
kar ve siikut. Bunlarm birle§iminden oniki k1smi meydana gelir. 

Birincisi; kalpte meydana gelen irfand1r. Burada irfana ya dil ile 
ikrar eklenecektir veya dil ile inkar-veya siikut eklenecektir. Dil ile 
ikrarm eklendigi· ve kalpte meydana gelen irfanda, ikrar, ihtiyari olur
sa onun sahibi ger~;ekten . mii'mindir. Eger kendi iradesiyle olmaz da 
zorla olursa yani kalbiyle bilir ve ancak korku olmad1g1 takdirde ikrar 
etmiyecegini aks~ne inkar edecegini dii§iiniirse bunun miinaf1k say1I
mas1 gerekir. Qiinkii o kalbiyle yalanlamakta ve inkar etmektedir. Eger 
diliyle ik~ar dogrul!lylcl olursa yine miinaf1k saJilmasi gerekir. Qiin
kii 0 ikrarm vacip oldugu ko:imsunu inkar edip yalanlamaktadlr. 

ikinci k1s1m ise; kalpte }?ilginin ve lisanda ~nkann has1l olmasl· 
. d1r. Bu inkar eger zorlama (ikrah) sonu ise, sahibi miisliiman olur. 
Qiinkii Allah Teala: <cAncak kalbi imana mutmain oldugu halde zor
lanan miistesnadlr>> buyuruyor. Eger ihtiyari olursa kafir olur. 

.Ut;iincii k1s1m ise; kalpte bilginin has1l olmamas1 ve dilin ikrar 
ve inkardan uzak bulunmas1d1r. Bu susu§, ya zorlama sonucu olur veya 
ihtiyari olur. ZorlaJna sonucu olursa -diliyle soylemekten korkarsa -
bu, ger~;ek · musliimandir. Veya Allah'1 delilleriyle bilip bilgisi -tamam
landigi an oliirse, bu da kesin olarak mii'mindir. Qiinkii o, miikellef ol- · 
dugu her §eyi yerine getirmi§, a:r'lcak ink~r ve ikrar it;in zaman bulama
ml§tlr. Bu sebeple o, . ma'zurdur. Veya ihtiyari olur. Bu da Allah'1 de'li-
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liyle bilip ikrar getirmemi§ olan ki§inin halidir. i§te bu ara§tlrma ko
nusudur. Gazali Mer hum onun mii'min oldugunu kabul eder ( ... ) 

ikinci mes'ele; kokten kafir olan ki§inin kiifrii mil. yoksa munafl
km kiifrii mil. daha ~irkindir diye ulema ihtilaf etmi§tir. Bir grup te
melden kafir olamn kufru daha ~irkindir, c;unku o hem kalben bilme
mekte hem de dil ile yalanlamaktadlr. Munaf1k ise kalb ile bilmemek
te, ancak dil ile dogrulamaktad1r dediler. Ba§kalan da dediler 'ki mu
nafik ta aym §ekilde dil ile yalanlamaktad1r. ( . .. ) ( Fahreddin el-Razi, 
Tefsir el-Kebir, II, 59 - 60). 

~evkani de §t:iyle diyor : 
«ibn Sa'd, Huzeyfe'den nakleder ki; ona mun8.f1khk nedir? diye 

sorulmu§. 0 da; islam1 soyleyip onunla amel etmemektir demi§. Ah
med ibn Hanbel, Miisned'inde zayif bir senedle sahabeden bir ki§iden 
nakleder ki, musliimanlardan bir ki§i, Ey Allah'm Rasulu yarm kur
tulu§ nas1ld1r? diye sormu§. Rasulullah buyurmu§ ki; Allah'1 aldatmaya 
c;ali§ma. 0; biz nas1l AHah'1 aldatabiliriz ki demi§. RasUlullah §tiyle bu
yurmu§; Allah'm sana emrettigi §eyleri yerine getirirken Allah'tan ba§
kasml kastetmendir. Riyadan kac;mm. <;unku o, Allah'a §irk ko§mak
tlr. Riyakar k1yamet gununde halkm huzurunda §U dort isimle c;agm
llr: Ey katir, ey facir, ey hasir, ey gadir, amelin bo§a gitmi§, ucretin 
heba olmu§tur. Bu gun ic;in Allah katmda senin yard1mcm yoktur. Uc
retini kimi aldatmaya c;ah§Iyor idiysen onun yamnda ara. Sonra Kur'an' 
dan, «Kim de Rabbma ula§mayl timid ederse salih amel i§lesin» ve «mii
nafiklar Allah'l aldatmaya ~all§Irlar» ayetini okumU§.» (~evkani, Feth
el-Kadir, I, 41). 

--...,o0of----

y ~ 
riA~, )' ~ ~'I ..-fir.'...- ) ..... ~...--:'' . ~--,.). / ~ J 

~ J~~\j~~~~~~J0~\~-;\jif_;~f~ 
10 - Kalblerinde hastahk vardrr. Allah da hastahk

lanru artlrch. Yalan soylemekte olduklanndan dolay1 on
lara elem verici bir azab vard1r. 

Siiddi Ebu Malik yoluyla... ibn Abbas'tan ve Murre kanallyla 
da ... ibn Mes'ud ve peygamberin ashabmdan bir gruptan bu ayet-i 
kerime hakkmda nakletti ki : «Kalblerinde hastahk vardlr» kavli §Up
he demektir. <<Allah da hastallklanm artlrdu yani §Uphelerini artlrd1 
demektir. ibn ishak, Muhammed ibn Ebu Muhammed vas1tas1yla .. . 
ibn Abbas'tan nakleder ki, «kalblerinde hastallk vard1r» ifadesi §iiphe 
vard1r demektir. Mucahid, ikrime, Tavus, Hasan el-Basri, Ebu'l-Aliye 
Rebi' ibn Enes ve Katade de boyle dediler. ikrime ve Tavus'un «kaJp-
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lerinde hastahk vardlr)) ayeti ile riya'nm kasdedildigini soyledikleri 
nakledilir. 

Dahhak, ibn Abbas'm ((Kalblerinde hastahk vard1rn ayetinden mak.,. 
sad, miinfl.f1khk olduguriu, <<Allah da hastahklanm artlrd1'1 ayetinden 
maksad nifaklanm artlrd1 demek oldugunu nakleder. Bu da onceki 
gibidir. 

Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem der ki; <Ckalblerinde hastallk 
vardlrn yani bu hastallk bedeni degil, dini hastallktlr ve bunlar miina
flklardir. Ha.Stallk onlan sahte olarak islam'a sokan §iiphedir. ((Allah 
da onlarm hastahgm1 artlrdln yani pisliklerini. Sonra §U ayet-i kerime
yi okudu, <Ciman etmi§ olanlara gelince Allah onlann imanlanm artlr
dl ve onlar bununla bir-birlerini miijdelerler. Kalblerinde hastallk alan
lara gelince onlarm pisliklerine pislik ekledimn (Tevbe, 125). Yani §er
lerine §er, sap1khklarma sap1kllk ekledim. Bu, Abdurrahman'm dedigi 
gibidir. Ceza, amelin cinsindendir. Ayru §eyi eskiler de soylemi§lerdir. 
Nitekini Allah Teala'nm §U ayeti de buna benzer : «Hidayete erenlere 
gelince Allah Teala hidayetini artlrd1 ve kendilerine takvalanm ver
di.~~ (Muhammed, 17) . 

~(t1>J'0 ,~ s~~~JCJ~~;'i~\J~~ ~~\~\) 
®5~~~J_:)J~I1 , 

11 - Kendilerine «yeryuzunde bozgun ~akarmayin» 
denildiginde, biz ancak 1slah edicileriz derler.» 

' 12 - Bilesin ki onlar fesadc;1lann ta kendileridir de, 
bunun fark1nda degiller. 

Siiddi tefsirinde Ebu Malik ve Ebu Salih yoluyla ibn Abbas'tan ve · 
Murre yoluyla da ibn · Mes'ud'dan ve Peygamberin ashabmdan bir grup
tan nakletti ki, yeryiiziinde fesad, kiifiir ve isyan ile amel etmektir. 

Ebu Ca'fer, Rebi ibn Enes'ten o da Ebu'l-Aliye'den nak~etti ki; <CYeryii
ziinde bozgun ~lkarmaymn ayeti yeryiiziinde isyan etmeyin demektir. 
Onlarm bozulmalarmm sebebi Allah'a isyan etmeleridir . . Qiinkii kim 
Allah'a isyan ederse veya Allah'a isyan'1 emrederse yeryiiziinde bozgun 
~1karnn§ olur. Qiinkii yeryiiziiniin ve gokyiiziiniin salah1 Allah'a itaat 
iledir. Rebi' ·ibn Enes ve Katade de bOyle demi§lerdir. 

ibn Ciireyc Miicahid'den nakleder ki : «Kendilerine yeryiiziinde 
bozgun ~1karmaym denildiginden yani Allah'a isyan ettiklerinde ken
dilerine bOyle yapmaym denildigi zaman; biz, hidayet iizerindeyiz ve 
1slah edicileriz derler. 
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Veki ve .isa .ibn Yunus... Selman el-Farisi'den nakleder ki; 
uKendilerine yeryiiziinde bozgun ~1karmaym ... » ayetinin halk1 he
niiz gelmedi demi§tir . .ibn Cerir der ki; bana Ahmet ibn Osman ibn 
Hakim ... Selman'dan nakletti ki; o heniiz bu ayetin ehli gelmemi§tir 
demi§tir. ibn Cerir der ki: Selman'm bu soziiyle §Unu kasdetmi§ ol
masi muhtemeldir: Bu niteliklerle gelenler peygamber (a.s.) in zama
nmda olanlardan dinde bozgunculuk bak1mmdan daha ilerdedirler. 
Yoksa o, bu niteliklere sahip kimselerin heniiz gelmemi§ oldugunu soy
lememektedir. ibn Cerir der ki; nifak ehli yeryiiziinde Rablerine isyan 
etrnek ve Allah'm yapmalanm · yasaklad1g1 §eyleri yapmakla, Allah'm 
farzlanm yerine getirmemekle, herkesin tasdik edip hakikatine yakinen 
inanmakla emrolundugu Allah'm dininden §iipheye dii§mekle, kendile
rinin iizerinde bulunduklan §iiphe ve ku§kuya dii§memi§ olan mii'min
leri yalanlamakla, Allah'1, kitaplanm, Rasullerini yalanlayanlan, im..: 
kan bulurlarsa Allah dostlanna tercip etrnekle; yeryiiziinii fesacta ver
rni§ olmaktad1rlar. i§te miinaf1klarm yeryiiziinde bozgun ~1karm1§ ol
rnalannm sebebi budur. Onlar bu davram§lanyla yeryiiziinii 1slah et
tiklerini sanm1§lard1r. ibn Cerir'in soyledigi giizeldir; ~iinkii yeryiiziin
de bozgunculuk §ekillerinden biri de mii'minlerin kafirleri dost edinme
leridir. Nitekim Allah Teala bu konuda §oyle buyurur: «Kiifredenlere 
gelince, onlar birbirinin dostu say1hrlar, eger boyle yaprnazlarsa yer
yiiziinde fitne ve biiyiik bir bozgun olur.» (Enfal, 73). Boylece Allah, 
rnii'minlerle kafirler arasmdaki dostlugu kesip atrni§tlr. Aynca §Oyle 
buyurrnu§tur : «Ey irnan edenler, rnii'minleri b1rak1p da kafirleri dost 
edinrneyin. Allah'm sizin iizerinize apa~1k bir hiikiim k1lrnasm1 m1 is
tiyorsunuz?» (Nisa, 144). «Muhakkak ki miinaf1klar cehennemin en 
alt' basarnagmdad1rlar ve sen onlar i~in bir yard1mc1 da bulamazsm.» 
(Nisa, 145). Miinaf1gm dl§ goriinii§ii mii'min §eklinde oldugu ic;in, 
onun durumu mii'minleri §iipheye dii§iirrnektedir. Bu bak1mdan boz
gun, miinaf1k tarafmdan meydana ~1kanlm1§tlr. Zira o, hakikat olma
yan soziiyle mii'minleri aldatrnl§ ve mii'minlere kar§Ihk kafirleri dost 
edinrni§tir. Eger ilk durumunda oldugu gibi devarn etseydi kotiiliigii da
ha az olurdu. Diger yandan ihlas ile Allah i~in ~ah§saydl, sozii ve davra
ni§l birbirine uysayd1, kurtulup felaha eri§irdi. Bunun i~in Allah Teala 
onlar hakkmda : «Kendilerine yeryiiziinde bozgun ~1karmaym denildi
ginde biz ancak 1slah edicileriz derler.ll buyurrnu§tur. Yani mii'minlerle 
kafirler arasmda idare etmekteyiz ve her iki grupla da ge~inmekteyiz 
derler. Muhammed ibn Ebu Muharnmed'in ikrime veya Said ibn Cii
beyr'den onun da ibn Abbas'tan naklettigi gibi. ccKendilerine yeryiiziin
de bozgun ~1karmaym denildiginde biz ancak 1slah edicileriz derler.n Ya
ni mii'minlerle kitap ehli arasm1 yapmaya ~ah§rnaktayiz derler. Bunun 
i~in Allah Teala onlar hakkmda : ccBilesin ki onlar bozguncularm ta 
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kendileridir ama bunun farkmda degillerdir.» buyuruyor. Dikkat edin 
ve bilin ki onlann dayandlgl esas ve lSlah edici olduklan iddias1, dog
rudan dogruya fesadm kendisidir. Ama bilgisizlikleri ytiztinden onun 
fesad oldugunun farkmda bile degildirler. 

- ---- iZAHI -----

Nesefi,Fesad konusunda k1saca ~oyle diyor: 

Fesad; bfr §eyin normal halden ve faydalamhr durumdan ~1k1p bo
zulmasldlr. Bunun z1dd1 salahtlr. Bu da faydah ve dogru halde bulun
masidir. Yerytiztinde fesad; harp ve fitne yaymaktlr. Qtinkti harpler
de ve fitnede yeryti~tinti bozmak, insanlann ve bitkilerin hallerini de
gi§tirmek, dini ve dtinyevi menfaatlan reddetmek bahis mevzuudur. 
Mtina.f1klann yerytiztindeki fesad1 §Oyle idi : Onlar hem kafirlere mey
lediyorlar hem de mtisltimanlara iyi gortinmeye ~ah§1yorlard1. Mtislti
manlann s1rlanm if§a etmek ve onlan aldatmak i~in ~abahyorlard1. 
Bu da aralannda fitnenin yaytlmasma sebep oluyordu. (Nesefi, Meda
rikti't-Tenzil I, 58- 59) . 

--- 000---

--~ _, .. ,.: ;:::-... ~ ~ ~r.--' v". ,.,r-:;... '~",....--\ '1 _,. \ •>( \-a(( 
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. ~ -:-,'(~S • ' .. ,,"/:"~~'\ 
~ !.)~ ~ ~_, ~~ 

13 - Onlar'a, insanlann inandiklan gibi siz de ina
nin denilince, 0 beyinsizlerin inand1g1 gibi mi biz de ina
nacagiz? derler. Bilesiniz ki as1l beyinsizler onlard1r, da 
bunu bilmezler. 

Allah Teala buyuruyor ki, mtinaf1klara, insanlann inand1klan gibi 
siz de inanm denildiginde, yani herkesin inand1g1 gibi Allah'a, melek
lerine, kitaplanna, peygamberlerine, oldtikten sonra dirilmeye, cenne
te, cehenneme ve bunun di§mda mti'minlere bildirilen ger~eklere iman 
edin, Allah'm emirlerini yerine getirmek ve yasaklarmdan vazge~mek 
konusunda, Allah'a ve Rasultine itaat edin denildiginde onlar «Bu be
yinsizlerin inand1g1 gibi biz de mi inanacag1z? >> derler. Bununla Rasu
lullah (s.a.) 'm ashabm1 (Allah onlardan raz1 olsun) kastederler. Al
lah'm laneti o mtinaftklarm tizerine olsun. Ebu'l-Aliye ve Stiddi_ tefsi
rinde kendi senediyle ibn Abbas'dan ve ibn Mes'ud'dan ve daha bir c;ok 
sahabeden boyle rivayet etmi§tir. 

Bak 

boy 
ola< 

Stif 

gu 
len 
rak 
leri: 
ler. 

. as1l 
onl: 
onl: 
deg 
a§ai 

lar: 
sad 

ni r 
bull 
ve k 
lere 
tan I 
nag 

rmd 
dile1 
olan 
sirir 
Mes 
«~e~ 



:2 Bakara, 13) HADiSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSIRi 193 
-------------------------- - -----------------------------

Rebi' ibn Enes, Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem ve digerleri de 
boyle derler. Miinaf1klar, «biz ve onlar aym noktada ve aym yolda m1 
olacag1z? Onlar beyinsizlerdir, bizimle beraber olamazlar.» derler. 

Siifeha ( .L;....JI . ) Sefih'in cem'idir. Hukema Hakim'in cem'i oldu

gu gibi, Sefih ise cahil, dar gorii§lii ve,faydah ile zararh yerleri az hi
len ki§idir. Bunun ic;:in Allah Teala kadmlan ve c;:ocuklan sefihler ola
rak ifade etmi§tir : «Sefihlere mallanmz1 vermeyin.» Selef bilgin- . 
lerinin hepsi buradaki sefihlerden maksad kadmlar ve c;:ocuklardir der
ler. Allah Teala onlara cevap vermeyi kendi iizerine almi§ ve : «Bilesin ki 

. as1I beyinsizler onlard1r.» diyerek beyinsizligi onlara hasretmi§tir. Ama 
onlar bunu bilmezler, nas1l tam bir bilgisizlik iginde bulunuyorlar ki, 
onlar kendi durumlannm sap1khk ve cehalet oldugunun farkmda bile 
degiller. Bu ifade onlann korliigiinii, hidayetten uzak olduklanm ve 
a§agillklanm en beligane §ekilde belirtmektedir . 

~j ~~0~*~!~~1} 'cillj~~t}\1}.1~~ 
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14 -- Mii.'minlere rastlaymca inand1k derler. Seytan
lan ile bai? ba~a kalmca da biz sizinle beraberiz, onlarla 
sadece istihza etmekteyiz derler. 

15 - Allah da onlarla istihza eder ve azg1nhklannda 
~a~k1n bir halde dola~tlnr. 

Bu miinatiklar, mii'minlerle kar§Ila§mca «biz inandlk» derler. Ya
ni mii'minlere inand1klarm1 gosterirler, dostluk ve iyilik gosterisinde 
bulunurlar. Boylece mii'minleri aldatirlar, iki yiizlii davramrlar, sun'i 
ve korunma ic;:in uydurma davram§ ic;:ine girerler. Maksadlan, mu'min · 
lere dii§ecek ganimet ve iyilige kendilerinin de ortak olmas1d1r. «~ey

tanlan ile ba§ba§a kaldiklarmda» yani geri doniip §eytanlanmn yam
na gittiklerinde demektir. 

Siiddi Ebu Malik'ten nakleder ki; §eytanlanyla ba§ba§a kaldikla
nnda, yani onlann yamna gittiklerinde demektir. ~eytanlan yani efen
dileri, biiyiikleri miinatiklarm ve mii§riklerin reisleriyle ele ba§lan 
alan Yahudi hahamlanyla ba§ba§a kaldiklarmda demektir. Siiddi tef
sirinde Ebu Malik tarikiyle ibn Abbas'tan ve Murre kanaliyle de ibn 
Mes'ud'dan ve peygamberin ashabmdan bir topluluktan nakleder ki 
((~eytanlanyla ba§ba§a kaldlklarmdal) ayetinden maksad, kiifiirdeki 
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reisleridir. Dahhak, ibn Abbas'tan nakleder ki «~eytanlanyla ba§ba§a 
kaldlklarmda» ayetinden maksad arkada§landlr. 

Muhammed ibn ishak; Muhammed ibn Ebu Muhammed kanaliy
le ikrime'den veya Said ibn Ciibeyr kanaliyle ibn Abbas'tan nakleder 
ki ((~eytanlanyla ba§ba§a kaldlklannda» ayetinden maksad, onlara ya
lanlamayi emreden ve Rasulullah'm getirdiklerine kar§I <;Ikmayi soyle
yen Yahudilerdir. 

Miicahid der ki; «~eytanlanyla ba§ba§a kald1klarmda» ayetinden 
maksad, miinaf1klardan ve mii§riklerden arkada§landir. Katade ise 
§irk ve. §erde onderleriyle ba§kanlan oldugunu sayler. Ebu Malik, Ebu'l
Aliye, Siiddi, Rebi' ibn Enes de bu §ekilde tefsir etmi§lerdir. ibn Cerir 
der ki; her §eyin §eytam azgm1d1r. insanlar da, cinler de §eytan olur. 
Nitekim Allah Teala §6yle buyurmaktadu : «Boylece biz her peygamber 
i<;in soziin siisliisiinii aldatlc1 olarak fls1Idayran cinden ve insandan §ey
tanlan dii§man kilmi§Izcllr.>> (En'am, 112). 

«Biz sizinle beraberiz.>> ayetinin manas1 hakk~nda Muhammed ibn 
ishak, Muhammed ibn Ebu Muhammed yoluyla ikrime'nin veya Said 
ibr .Ciibeyr yoluyla ibn Abbas'm §oyle dedigini nakleder .: «Biz sizin bu
lundugunuz §eyin iizerindeyiz.», «Onlarla sadece istihza etmekteyiz.» 
Biz mii'minlerle sadece alay edip eglenmekteyiz derler. 

Dahhak; ibn Abbas'tan nakleder ki : «Onlarla sadece istihza et
mekteyiz» ayetinin manas1, biz Muhammed (s.a.)'in ashab1yla eglenip 
alay etmekteyiz demektir. Rebi ibn Enes ve Katade de aym §ekilde 
demi§lerdir. 

Allah Teala'nm onlara kar§l sevab1 ve yaptlklarma mukabelesi 
i§te §Udur : «Allah da onlarla istihza eder ve azgmhklarmda §a§km bir 
halde dola§tlnr. >> 

ibn Cerir der ki; Allah onlara k1yamet giiniinde boyle yapacagm1 
haber vermektedir. Nitekim bu husU.S bir ba§ka ayet-i Kerime'de §6yle 
belirtilmektedir: «Erkek, miinaf1klarla kadm miinaf1klar mii'minlere, 
bizi de gozetin I§1gm1zdan faydalanahm» dedikleri giin onlara, «ardi
mza · doniin de l§lk araym» denir. inananlarla miinaf1klar arasma kapl
smm ic;inde rahmet ve di§mda azab olan bir sur c;ekilir.>> (Hadid, 13) . 

<<0 kiifredenler bizim kendilerine f1rsat vermemizin kendileri iGin 
hay1rh oldugunu sanmasmlar. Biz onlara giinahlan daha fazla artsm 
diye flrsat veririz ve onlar ic;in horlay1c1 azab vard1r.» (Al-i imran, 178) . 

ibn Cerir der ki; bu ve benzeri ayet-i Kerimeler Allah Teala'mn 
onlarla istihzas1, alay1, mekri ve hilesidir. ~irk ile te'vil eden ve mii
nafiklarm mii§rik olduklanm soyleyenler ise «Allah da miinaf1klar ve 
§irk ehliyle alay eder.» manasm1 verirler. ibn Cerir der ki ; ba§kalan 
da §6yle der : Allah'm onlarla alayi; kendilerini uyarmas1, i§ledikleri 
giinahlardan, kiifretmelerinden otiirii onlan kmamas1d1r. ll ibn Cerir 
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der ki ba§kalan da dediler ki; bu ve benzeri ifadeler, «aldatmaYJ. ba§a
rmca, seni aldatan benim» diyenin sozii gibi cevap niteligindedir. Hal
buki o aldatl§ degildir. Ama netice ona vard1g1 i~in boyle demektedir. 
Onlara gore Allah Teala'run : ((Onlar hile yaptllar, Allah da hile yaptl, 
Allah hile yapanlarm haytrhstdtr.» (Al-i imran, 54). Kavli §erifi de 
boyledir. «Allah da onlarla istihza eder.» Bu cevap sadedindedir. Yoksa 
Allah Teala'dan ne hile, ne de alay sadtr olur. Maksad hile ve alaym 
onlara hakim oldugunu ifade etmektir. 

Ba§kalan da dediler ki; «Biz onlarla sadece istihza etmekteyiz. 
Allah da onlarla istihza eder.», <<Allah'! da, iman edenleri de aldatmaya 
<;ah§trlar. Oysa kendilerinden ba§kasm1 aldatamazlar.», «Onlar Allah'1 
unuttular, Allah da kendilerini unuttu» ve benzer ayet-i kerimeler Al
lah Teala'run onlan, istihza ve aldatma su~unun cezastyla cezalandtra
cagmt haber vermek ic;indir. Bunun. haberini, kendilerinin cezalandtr
mast §.eklinde ~Ikarmt§tlr. Bu haberln ~lkl§l, laf1z baktmmdan onla
rm cezay1 hak eden fiillerinin haberi olmasmdandtr. Ancak her iki an
lam degi§ik ·olmaktadtr. Nitekim Allah Teaia, «kotiiliigiin cezas1 onun 
gibi bir kotiiliiktiir.>> Ve yine «kim de size saldmrsa, siz . ,~e ona saldt
rm» buyurmaktadtr. I§te bunlardan birincisi zuliim, ikincisi adalet ol
maktadtr. Her iki kelime laftzlan baktmmdan bir ise de, anlamlan ba
ktmmdan farklldtr. ibn Cerir Taberi Kur'an'daki benzer ayetlerin hep
sinin bu manaya geldigini soylemektedir. 

Yine Taberi der ki; ba§kalan da ayetin manas1 hakkmda §oyle 
dediler : Allah Teala miinaflklara bildirmektedir ki; onlar kendi az
gmlanrun yamna gittiklerinde; «Biz sizin dininiz iizerindeyiz derler. 
Muhammed (s.a.) 'in dinini ve getirdiklerini yalanlamakta sizinle be
raberiz, bizim Onun dogru oldugu soziimiize gelince bu sadece goriintii~ 
den ve istihzadan ibarettir.n Allah Teala da, kendileriyle istihza ettigi,
ni haber vermektedir. Boylece diinyada onlar hakkmdaki hiikmiinii 
agtklamaktadtr. Yani ahiretteki azab ve cezanm tersine diinyada k,an
lanmn ve mallanrun masum oldugunu soylemektedir. Sonra ibn Ce
rir Taberi bu sozii yonlendirip destekleyerek der ki; mekr, hud'a, al!i,y 
ve eglence liizumsuzluk §eklinde oldugu .ic;in icma' ile Allah Azze ve 
Celle'den uzaktlr. Ama intikam, ceza ve adaletle mukabele §eklinde 
olunca bu husus miimteni olmaz. 

ibn Cerir der ki; bizim bu soyledigimize uygun olarak varid olan 
haberde ibn Abbas'tan «Allah da onlarla istihza edern ayetinin onlar
dan intikam almak ic;in kendileriyle alay eder anlamma oldugu nak-
ledilir. ' 

«Ve azgmhklannda §a§km bir halde dola§tlnr» Siiddi Ebu Malik 
kanaliyle ibn Abbas'tan ve Murre kanaliyle ibn Mes'ud ve peygambe
rin ashabmdan bir topluluktan nakletti ki, «dola§tmrn dan maksad on .. 



196 iBN KESiR . (Ciiz: 1, Sure: 2 

lara f1rsat verir demektir. Mucahid de bunun, artmr anlamma geldi
gini sayler. ibn Cerir ise der ki; dogru olam, Allah'm onlara azgmllkla
nndan ve kotiiliiklerinde kendi hallerine terkederek f1rsat verme §ek
linde artlrma anlamma gelmesidir. Nitekim bir ba§ka ayet-i kerime'
de §byle buyurmaktad1r: «Nas1l onlar ilk defa iman etmemi§lerse boy
Ieee onlann kalplerini ve guzlerini degi§tiririz ve kendilerini azgmhk
lan i<;erisinde §a§km halde b1rakmz.» (En' am, 110). Tugyan bir §eyde 
a§m gitmektir. Nitekim Allah Teala buyurur ki : «Su ta§tlgmda biz 
sizi gemide ta§Idlk.» Burada suyun ta§masmi tugyan fiiliyle ifade et
mi§tir. Dahhak, ibn Abbas'tan nakleder ki; «Azgmhklarmda §a§km bir 
halde dola§tlrlr» ayetinden maksad, kiifiirlerinde gezdirir durur de
mektir. Siiddi de sahabeden naklettigi senedle bu ayeti boyle tefsir et
mi§tir. Ebu'l-Aliye; Katade, Rebi' ibn Enes, Miicahid, Ebu Malik ve 
Abdurrahman ibn Zeyd de bu ayeti kiifiir ve dalaletleri §eklinde tefsir 
etmi§lerdir. 

ibn Cerir der ki; «Azgmhklarmda §a§km bir halde dola§tlnr.» aye
tinin manasl saplkhklarmda ve kendilerini pislige batlran kiifiirlerin
de demektir. Pisligin i<;erisinde yiiziip §a§km §a§km gezinirler ve <;1-
kl§ i<;in bir yol bulamazlar. <;iinkii Allah Teala kalplerini miihiirleyip 
damgalaml§ ve gozlerini hidayete kapay1p kor etmi§tir. Bu sebeple dog
ru yolu goremez ve hi<;bir yol bulamaz olmu§lardlr. 

16 - Onlar; hidayet kar~1hg1 sap1khg1 sat1n alm1~ 

kin1selerdir. Ticaretleri kendilerine kar saglamam1~t1r. Ve . 
onlar hidayete ermi~lerden degildirler. 

. Siiddi tefsirinde Ebu Malik ve Ebu Salih kanaliyle ibn Abbas'tan 
ve Murre kanaliyle ibn Mes'ud ve peygamberin ashabmdan bir toplu
luktan nakleder ki; «Onlar hidayet kar§1hg1 sap1kllg1 satm alml§ kim
selerdir.» ayeti sap1khg1 alml§ ve hidayeti terketmi§ manasmad1r. ibn 
ishak Muhammed ibn Ebu Muhammed yoluyla ikrime'den veya Said 
ibn Ciibeyr yoluyla ibn Abbas'dan nakleder ki; bu ayetin manas1, ima
na kar§lllk kiifrii satm alm1§lard1r. Miicahid ise der ki; bu ayetin rna
nasi iman ettiler sonra kiifrettiler demektir. Katade der ki; onlar hida
yete kar§Ihk dalaleti begenip sec;mi§lerdir. Katade'nin soylemi§ oldu
gu bu ac;1klama mana bak1mmdan Allah Teala'nm Semud kavmi hak
kmda soyledigi §U ifadeye benzemektedir : «Semud'a gelince biz . onla
ra dogru yolu gosterdik. Onlar ise hidayete kar§lllk gormezligi begen
diler.» Yukanda gec;en miifessirlerin soylediklerinin ozeti §byledir : Mii· 
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na.f1klar, hidayetten dalalete dogru kaynn§lar ve hidayete kar§Ihk da
laleti se<;mi~lerdir. Dalaletin bedeli olarak hidayeti vermi§lerdir. Bu ko
nuda ister once iman etmi§ olup sonra kiifre donmii§ olsunlar (nite
kim Allah Teala onlar h~:~.kkmda §oyle buyurur: «Bunun sebebi onla
rm iman etmi§ sonra kiifretmi§ olmaland1r. Bu yiizden onlarm kalple
rinin iizerine miihur vurulmu§tur.») ister hidayete kar§I dalaleti se<;
mi§ olsunlar farks1zd1r. Nitekim onJ.ardan bir diger grubun durumu 
boyledir. Bu. sebeple Allah Teala «Ticaretleri kendilerine kar saglama
mi§tlr ve onlar hidayete ermi§lerden degildirler.» buyuruyor. Yani bu 
ah§veri§te ticaretleri kar getirmemi§ ve onlar yapt1klannda dogruyu 
da bulmu§ degildir. 

ibn Cerir der ki bize Bi§r ... Katade'den nakleder ki: «Ticaretle
ri kendilerine kar saglamami§tlr. Ve onlar hidayete ermi§lerden degil
dirler.» Ayeti hakkmda §oyle demi§tir. Dogrusu, goriiyorsunuz ki on
Jar hidayetten <;1k1p dalalete dii§mii§lerdir. Cemaattan <;1k1p aynhga, 
emniyetten <;1k1p korkuya, siinnetten <;1k1p bid'ata gitmi§lerdir. Aym 
ifadeyi ibn Ebu Ha.tim de Katade'den .. . benzer §ekilde rivayet eder. 
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17 - Onlann misali; ate~ yakan kimsenin Inisali g .ibi
dir ki, ate~ <;evresindekileri aydinlatinca, Allah onlann 
1~Ig1n1 giderdi. Karanhklann i<;erisinde gormez halde bira
lnverdi. 

18 - Sag1rdirlar, dilsizdirler, kordiirler. Onlar art1k 
donmezler. 

Bu misalin belirtilmesi: Allah Teala onlarm hidayete kar§Ihk da
laleti satl:n almalanm, gordiikten sonra kor olmalanm; ate§ yakan bir 
kimsenin durumuna benzetmektedir. . · 

Ad8m ate§i yak1p ate§ <;evresindekileri aydmlatmca, sagmdan ve 
solundan pnu gorenler ate§ten yararlamnca ve <;evreye ah§mca o adam 
ate§ini sondiirmli§, §iddetli karanhkta gormez ve bilmez hale gelmi§tir. 
Buna kar§Ihk sag1rd1r duymaz, lald1r konw~maz, kordiir - ate§ olsa 
da- gormez durumdachr. Bu sebeple o daha once bulundugu duruma 
donememektedir. i§te hidayete kar§Ihk dalaleti degi§en miinafiklarm, 
dogru yola kar§Ihk egriyi se<;enlerin durumu boyledir. Bu ornekler on-
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larm once inamp sonra kiifretmi§ olduklanm gosteriyor. Nitekim ba§
ka ayetlerde de Allah bu durumu haber vermi§tir. ~iiphesiz ki dogru
yu bilen Allah'tlr. 

ibn Cerir Taheri burada ornek verilenlerin hie; bir zaman inanma
mi§ olduklanm iddia eder ve bu iddiasma Allah Teala'nm : 

«insanlardan oyleleri de vard1r ki inanmadiklan halde Allah ve 
Ahiret giiniine inand1k derler.n ayetini gostermektedir. Dogrusu bu du
rum onlarm kiifiir ve nifak hallerini de haber vermektedir. Bu ise on
larm daha once iman etmi§ sonra imandan <;Iklp kalblerinin damga
lanmi§ olmas1 gerc;egine ters dii§mez. ibn Cerir merhum, burada §U 
ayet-i celileyi hatlrlamami§tlr: «Bunun sebebi onlarm iman edip son
ra kiifretmi§ olmaland1r. Bunun iizerine onlarm kalpleri miihiirlenmi§
tir. Artlk onlar anlamazlar.n (A'raf, 10). Bunun ic;in burada verilen 
ornekle once aydmland1klan iman soziinii a§ag1 vurduklan, sonra kiya
met giiniinde karanhkta kald1klan belirtilmektedir. ibn Cerir der ki; 
topluluga tek ile ornek vermek dogru olur. Nitekim Allah Teala §oyle 
buyurmaktad1r_ : «Sen onlarm sana baktlklanm goriirsiin ama gozleri, 
Oliimden ba§l donen kimsenin g~zii gibi doner.» (Ahzab, 19). Yani alii
me tutulmu§ ki§inin goziiniin donmesi gibi. Bir ba§ka ayet-i kerime'
de §oyle buyurulur: «Sizin yaratllmamz da diriltilmeniz de ancak bir 
canlmm ki gibidir.» (Lokman, 28) . Ben derim ki, «Onlarm misali ate§ 
yakan kimsenin misali gibidir ki.. .» ayetinde tekten topluluga do
niilmii.§tflr. Bu kelamm en fasihi, nizamm en beligidir. 

«Allah onlarm l§Igmi giderdin yani kendilerine fayda veren I§Igl 
yok etti ve zarar veren _yakmayi, duma'm biraktl. «Onlan karanhklar 
icserisinde gormez halde b1rak1verdi.>> Kiifiir §ek ve nifak i<:;erisinde bi
rakti da bir hay1r yolu gormez ve bilmez oldular. Bununla beraber sa
girdirlar bir hayn i§itmezler, dilsizdirler kendilerine fayda verecek sozii 
soylemezler, kordiirler sap1khk ve gormezlik ic;erisindedirler. Nitekim 
Allah Teala buyurur ki : «Dogrusu gozler kor olmaz, ancak gogiislerdeki 
kalbler kor olur. " (Haec, 46) . Bu sebeple onlar uzakla§mi§ olduklan 
hidayete tekrar donemezler. 

Siiddi tefsirinde Ebu Malik ve Ebu Salih yoluyla ibn Abbas'dan ve 
Murre yoluyla da ibn Mes'ud ve Peygamberlerin ashabmdan bir top
lulukdan nakleder ki , Allah Teala'mn : «Ate§ c;evresindekileri aydmla
tmca» ayeti konusuda, o, §oyle demi§tir : Peyyamberin Medine'ye ilk 
geldigi s1rada bir grup insan islam'a girdiler, sonra miinafikllga don
diiler. i§te onlann misali, karanhkta olan bir adamm misali gibidir, 
adam ate§ yakmi§ ve c;evresini aydmlatml§tlr. <;evresinde rahats1z ede
cek §eyleri gormii§ ve ondan korunmasm1 ogrenmi§tir, ancak bu du
rumda iken ate§i sonmii§ artik rahats1z edici §eylerden korunmay1 bi
lemez olmu§tur. I§te miinaflk da boyledir. 0 da §irk karanllgmcta iken 
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miisliiman olmu§, helal ve harann, hay1r ve §erri ogrenmi§tir. Bu du
rumda iken tekrar inkara sapml§ helall haramdan, hayn §erden aJlrd 
edemez olmu§tur. 

Miicahid der ki; ((Ate§ t;evresindekileri aydmlatmca)) ayetindeki 
ate§in aydmlatmasmdan maksad; onlann imana ve hidayete yonelme
leridir. Ata el-Horasani de der ki; bu ayetteki ornek bazan goriip bilen 
sonra kalbi kararan miinaf1k ornegidir. ibn Ebu Hatim, ikrime, Hasan, 
Siiddi ve Rebi' ibn Enes de Ata el-Horasani gibi dii§iinmii§lerdir. 

Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem ise der ki; bu ayet miinaftklarm 
stfatldtr. Onlar once iman etmi~lerdi ve ate~ yakan kimselerin aydtn
landtgl gibi iman nuruyla kalpleri aydmlanmi§tl. Sonra kiifrettiler Al
lah onlarm nurunu t;ekip aldt, tlpkt bu ate§in bitmesi gibi ve boylece 
onlan karanllkta gormez hald~ b1raknn§t1r. 

Avfi, ibn Abbas'dan bu ayet hakkmda §oyle nakleder; Nur'a ge
lince bu, onlarm soziinii ettikleri imanland1r. Karanhk ise soziinii et
tikleri kiifiir ve saptkhklandtr. Onlar once hidayet iizerinde bulunan 
bir kavimdile~. sonra hidayetten aynldtlar ve isyan ettiler. 

ibn Cerir Taberi'nin sozii, Ali ibn Ebu Talha'mn ibn Abbas'dan 
naklettigi rivayete benzemektedir. 0 der ki; bu ayet-i kerime Allah'm 
islamm izzetinden faydalanan miinaftklar it;in verdigi bir ornektir. On
lar miisliiman olduklanm at;tklamakla, miisliimanlarla evlenmekte, 
miisliimanlara varis olmakta ve ganimetleri payla§maktaydtlar, oliin
ce Allah onlardan bu izzet ve §erefi stymp almt§tlr. 

Ttpkt ate§in soniince t§tgtm kaybetmesi gibi. Ebu Ca'fer el-Razi, 
Enes yoluyla Ebu'l-Aliye'den nakleder ki; ccOnlann 'misali ate§ yakan 
kimsenin misali gibidir.)) Ate§in l§Igl, yanmastyla ortaya t;tkar. Ate§ 
soniince I§Igt da yok olup gider, miinaftk ta boyledir. Her ne zaman 
(ILa ilahe illallah)) diyerek kelime-i tevhidi soylese onii aydmlamr, 
§iipheye dii§tiigii zaman ise karanltkta kahr. Dahhak der ki; ((Allah on
larm l§Igmi giderdi.n ayetinden maksad, soziinii ettikleri imanlandtr. 
Abdiirrezzak, Ma'mer· yoluyla Katade'den nakleder ki, bu ayetten 
maksat ((La ilahe illallah)) tir, o kendilerini aydmlatmt§ ve bu sayede 
diinyada yiyip it;erek emniyet it;erisinde gezinmi§ler, kadmlarla evlen
mi§ler, kanlanm korumu§lar; ama Oldiikleri zaman Allah onlann I§Igi
m gidermi§ ve karanhklar it;erisinde gormez halde btraknn§tir. 

Said bu ayet hakkmda Katade'den §Unu nakleder: Bu ayetin rna
nasi §Udur ki; miinahk ccLa ilahe illallah)) deyince onun i~in diinya ay
dmlamr. Bu sayede miisliimanlarla evlenir ve onlarla birlikte sava~a 
katlhr ve miisliimanlara varis olur, kamm ve mahm korur ama ohince 
miinaftktan biitiin bunlar ahmr. Zira aslmda o kalben buna laytk de
gildi ve da vram§lan da gert;ek degildi. 
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«K~ranhklar i~erisinde gormez bir hal de b1rak1 verdi.» Ali ibn Ebu 
Talha, ibn Abba.s'dan nakleder ki, «karanhklar i~erisinde b1rakt1» aye
tinden maksad oldiikleri zaman azab i~erisinde kalmaland1r. Muham
med ibn ishak ... ibn Abbas'dan nakleder ki; «karanllklar i~erisinde 
b1rakt1» ayetinden maksad, onlar hakk1 goriiyor ve hakikati soyliiyor
lard1, ama imandan ~1kmca kiifiir karanllgma daldllar, kiifiir ve miina
f1khkla bu I§1g1 sondiirdiiler. Allah da onlan kiifiir karanllklan i~eri
sinde b1raktl, ne dogru _yolu gorebiliyorlar, ne de hak istikamette yiirii
yebiliyorlar. Siiddi, tefsirinde der ki karanhklardan maksad §Udur : 
Miinaf1k oliince onun davram§1 kendi aleyhinde kotii bir davram§ ola
rak kaydedilir ve o «La ilahe illallah» soziinii tasdik edecek iyi bir amel 
bulamaz. 

«Sag1rd1rlar, dilsizdirler, kordiirler.» Siiddi der ki onlar gormez ve 
konu§amazlar. Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'dan nakleder ki onlar hi
dayeti i§itmezler, gormezler ve dii§iinemezler. Ebu'l-Aliye, Katade ibn 
Duame de aym §eyi soylemi§lerdir. 

«Onlar artlk donmezler.» ibn Abbas der ki; hidayete geri donmez
ler. Rebi' ibn Enes de boyle demi§tir. Siiddi ise der ki; Onlar sag1rd1rlar, . 
dilsizdirler, kordiirler artlk islam'a bir daha donemezler. Katade der 
ki, onlar donemezler tevbe edemezler, hakikati zikredemezler. 

---- iZAHI 

Miinafiklarm durumu, k1sa zamanda ortaya ~1ktl ve rezil oldular. 
Korku ve endi§e i~erisinde bocalay1p durmaktadirlar. T1pk1 1smmak i~in 
bir ate§ yakan kimsenin durumundadirlar. Ate§ yamp ta ~evrelerini ay
dmhk ve 1s1 kaplaymca Allah onlann I§Iklanm sondiirerek ate§lerini 
yok etmektedir. Bu sefer iist iiste binen karanhklar i~erisinde bogulup 
kalmaktadirlar. Sagir olduklan i~in hakki duymamakta, dilsiz oldukla
n i~in hakikatl soyleyememekte ve kor olduklan i~in hak ve hidayet 
yolunu gorememektedirler. 

Bir diger ornek de, Allah'm kitah Kur'an-1 Azimii§§an'da eksiklik 
ve §iiphe arayanlard1r. Miinatiklar ganimet dag1tlld1g1 zaman sevin~le 
miisliimanlarm safmda yer almakta, mesuliyet ve vazife terettiib ettigi 
zaman .da ortadan kaybolup gitmektedirler. Bunlarm durumu, her yan
dan yagmura tutulan, gecenin karanhgmda kas1rga, §im§ek, yild1nm 
ve gOk giiriiltiisii i~inde sanki kulaklan duymazrm§ gibi, ellerini kulak
Jarma gotiiren sag1rlann durumu gibidir. Bir §iffi§ek ~aklp ta gok yii-

, ziinii ani bir panltl sannca emin olduklanm sanarak sevinirler. Fa
kat az sonra gok yiiziinii tekrar karanhk sarmca iimitsizlige dii§erler. 
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Aslmda Cenab-1 Allah isterse onlarm gorme, i§itme duygulanm kokten 
yok eder. 

ilk iki ayet tam munafiklar hakkmda, son iki ayet ise mutereddit 
munafiklar hakkmdadir. . 
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19 - Yahut gokten in·en saganaga tutulmw~ gibiler
d]r ki; onda karanhklar, gok giiriiltiisii ve $im$ek vardir. 
Yildinmlardan 6lmek korkusuyla parmaklanni kulaklan
na tikarlar. Allah kafirleri Qepec;evre ku$aticidir. 

' 20 - Az kalsm $iiD$ek gozlerini ahverecek. Onlan 
aydinlattik<;a I$Iginda yiiriirler. D:z.erlerine karanhk ba
Sinca dikilip kahverirler. Sayet Allah, dileseydi onlann 
i$itmelerini de, gormelerini de giderirdi. Muhakkak ki Al
lah her $eye Kadir'dir. 

Bu ayet-i kerime de Allah'm munafiklara verdigi ba§ka bir ornek
tir. Bunlar bir topluluktur ki, bazan hak kendilerine apa~1k ayan ol
makta, bazan da §'iipheye du§mektedirler. ~uphe, kufUr ve tereddut ha-

linde kalpleri, gokten inen sagnak gibidir. Ayette yer alan ( ~I 

kelimesi yagmur demektir. ibn Mes'ud, ibn Abbas, ashab'tan bir top
luluk, Ebu'l-Aliye, Mucahid Said ibn Cubeyr, At8.; Hasan el-Basri, Ka
tade, Atiye el-Avfi, Ata el-Horasani, Suddi, Rebi' ibn Enes de boyle de
mi§lerdir. Dahhak ise bu kelimenin bulut oldugunu soyler. Me§hur olan 
kanaate gore karanhklar ic;erisinde gokten inen yagmur manasma ge
lir. Karanhklar, kufUr, nifak ve §ek karanhg1d1r. «Gok gurultusu ve 
§im§ek vardir.» Bu da korkudan kalbi titreten bir §ey. Qiinkii korku, 
§iddet, iirperti ve deh§et munaf1gm §amndandir. Nitekim Allah Teala 
ba§ka bir ayette §Oyle buyurur : «Onlar her sesi aleyhlerinde ·zanneder
ler.» (Miinafikun, 4). Bir ba§ka ayet-i kerime'de ise §Oyle buyurur ': 
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((Sizden olmruhklan halde sizinle beraber olduklarma Allah'a yemin 
ederler. Oysa onlar korkak bir topluluktur. Bir s1gmak veya magara 
yahut girecek bir yet bulmu§ olsalard1 ~ar~abuk oraya yonelirlerdi.» 
(Tevbe, 56 - 57) . 

~im§ek, zaman zaman bu miinat1klarm kalbinde parlayan iman 
nurunun bir panltls1d1r. Bunun i~in Allah Teala: «C>Iiim korkusuyla 
parmaklanm kulaklarma tlkarlar. Allah kafirleri ~epe~evre ku§atlcldlr>> 
buyurmaktad1r. Yani onlarm bu korkulan kendilerine hi~ bir fayda ver
mez, ~iinkii Allah kudretiyle onlan ~epe~evre ku§atml§tlr. Onlar Al
lah'm irade ve me§iyyeti altmdadlrlar. Nitekim bir ba§ka ayette §oyle 
buyurur: «Sana askerlerin sozii geldi mi? Firavun ve Semud'un. Hay1r 
o kiifredenler bir yalanlama i~indedirler. Halbuki Allah onlan arkata .. 
rmdan ku§atml§tlr.» (Biiruc, 17). 

«Az kalsm §im§ek gozlerini ahverecekti.>l ~iddetinden ve kuvvetin
den, gozierinin zay1fhgmdan ve imana kar§I sebat edemeyi§lerinden. 
Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'dan nakleder ki; ((Az kalsm §im§ek goz.. 
lerini ahverecek» ayetini o §Oyle a~Iklami§tlr: Az kalsm Kur'an'm muh-

. kern ayetleri munaf1klarm gizli noktalanm gosterecekti. ibn ishak ... 
ibn Abbas'dan nakleder ki; hakkm l§Ignim §iddetinden dolay1 az kal
sm §im~ek gozlerini allverecek. Parlaymca l§Igmda yiiriirler. Soniip de 
karanhk ·~okiince dikilip kahverirler.>) Ne zaman kendilerine imandan 
bir §ey ayan olsa ona ah§Ir ve uyarlar. Bazan da §iiphe anz olur ve kalp
lerini karartlr da hayretler i~erisinde dikilip kahrlar. 

Ali ib:n Ebu Talha, ibn Abbas'dan nakletti ki ((Parlaymca l§Igmda. 
yiiriirlen> ayeti hakkmda o §oyle demi§tir: Mtinaflklara islamm izze
tinden herhangi bir f1rsat dii§erse O'na giivenirler ve O'I1unla emniyete 
kavu§urlar. islam'a bir kotiiliik isabet edince kalk1p kiifre donmeye yo
nelirler. Nitekim Allah Teala bir ba§ka ayet-i kerime'de §oyle buyurur : 
<<insanlardan bir k1Sm1 da Allah'a ~e§itli §ekilde ibadet eder. O'na bir 
hay1r isabet ederse bununla emniyete kavu§ur .... l> (Haec, 11). 

Muhammed ibn ishak ... ibn Abbas'dan nakleder ki, miinafiklar 
hakk1 bilir ve hakk1 soylerler ve bu soyleyi§lerinde dogru istikamette
dirler. Haktan geri doniip kiifre yuvarlanmca hayretler i~inde dikilip 
kallrlar. Ebu'l-Aliye, Hasan el-Basri, Katade, Rebi' ibn, Enes, Siiddi 
kendi isnadiyla sahabeden boyle dediklerini nakleder ki bu, en dogru 
ve en a~1k olamd1r. ~iiphesiz ki en iyi Allah bilir. 

K1yamet giiniinde, insanlarm imanlarma gore, nur verildigi gun 
onlar bu durumda olurlar. Kimisine fersahlarca mesafeyi, aydmlata
cak l§lk verilirken, kimisine bundan daha fazla veya daha az l§lk veri
lir. Kiminin l§Igl bazan soner bazan yanar ve bu sebeple s1rat iizerinde 
bazan ytirtir, bazan durur. Kiminin de 1~1g1 tamamen saner. i§te apa
t;Ik muna.ttklar onlard1r ki Allah TeaJa onlar hakkmda §Oyle buyurur : 
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((0 giin erkek miinafiklarla kadm miinaflklar iman edenlere d·er
ler ki; bize bakm da sizin l§lglmzdan faydalanahm. Onlara denir ki ar
kamzi doniin ve bir I§Ik ara§tmn ... n (Hadid, 13) ve Allah Teala rriii' 
minier hakkmda da §oyle buyurur : «0 gun sen mii'min erkeklerle 
mii'min kadmlann I§Iklarmm onlerinden ve arkalanndan ko§tugunu 
goriirsiin, «bugiin size cennetler miijde olsun» d:milir.» (Hadid, 12). 
Bir ba§ka ayette de §oyle buyurur : «0 giin Allah peygamberi ve 
onunla birlikte iman etmi§ olanlan mahcub etmez. Onlarm l§Iklan 
onlerinden ve arkalanndan kO§ar ve onlar derler ki; Rabhimiz bizim 
-nurumuzu tamamla ve bizi bagi§la. Muhakkak ki sen her §eye Ka
dirsin.» (Tahrim, 8). 

Said ibn Arube Katade'den nakleder ki, 0 Rasulullah (s.a.) 'm §Oy
le dedigini bize aktardi: «Mii'minlerden bir k1sm1mn nuru, Medine'den 

,.. Aden'e veya San'a'ya kadar olan mesafeyi ya da ondan daha azm1 ay
dmlatlr. Halbuki mii'minlerden bir k1sm1mn nuru ancak ayaklanmn 
bastlg1 yeri aydmlatabilir.,, Bu hadisi ibn Cerir Taberi nakletmi§tir. 
Bunu ibn Ebu Hatim imran yoluyla Katade'den rivayet eder. Bu ha
dis, Minhal ibn Ebu Amr'm .. . Abdullah ibn Mes'ud'dan naklettigi §U 
hadise benzer. 0 der ki; mii'minlere l§Iklan amelinin miktarma gore 
verilir. Onlardan bir k1sm1 kendi nurunu bir hurma agac1 gibi, bir kls
mi ayakta duran bir adam gibi goriir. Nuru en az, olanlar da ba§ par
mak gibidir, bazan yanar bazan soner. Bu hadisi Cerir Minhal'den 
nakletmi§tir. ibn Ebu Hatim der ki, bana babam ... Abdullah ibn Mes'
ud'dan nakletti ki o §oyle demi§tir : Herkes amellerinin miktarma gore 
Slratm iizerinden geger. Bir kismmm nuru dag dibidir, bir kiSmimn nu
ru hurma agac1 gibidir, nuru en az alan da ba§ parmag1 gibi olup bazan 
yanar bazan soner. Yine ibn Ebu Hatim der ki, Muhammed ibn isma
il. .. ibn Abbas'dan bize nakletti ki, o §Oyle demi§: Tevhid ehlinden 
herkese k1yamet giiniinde bir nur verilir. Miinaf1k'm nuru soner. Mii'
min, miinaf1km nurunun sondiigiinii gordiigii ic;in titrer ve der ki, 
Ra;bb1m1z bizim nurumuzu tamamla. 

Dahhak ibn Miizahim der ki; diinyada ac;Ikt;a iman etmi§ olan 
herkese k1yamet giiniinde bir nur verilir. 0 s1rata ula§mca miinafikla
nn nuru soner. Mii'minler bunu goriince titrerler ve Rabbimiz bizim 
nurumuzu tamamla derler. 

Bu kesinle§tigine gore, insanlar boliim boliim ol'maktadirlar. Bir 
kiSmi saf mii'minlerdir ki, btinlar Bakara suresinin ilk dort ayetinde 
nitelendirilmi§ olanlard1r. Bir k1sm1 saf kafirlerdir ki, bunlar da daha 
sonraki iki ayette nitelendirilmi§ olanlardtr. Miinaf1klara gelince bun
lar da iki kiSimdir. Bir kismi saf miinafiklardlr ki; i§te ate§ ornegi ve
rilenler bunlardir, bir k1sm1 da tereddiit ic;erisinde kalan miinafiklar
dn· ki bazan iman panltllan ortaya ~1kar, bazan da kaybolur. i§te §U 
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ornegi verilenler de bunlardir. Bunlarm durumu kendilerinden once
kilerden daha hafiftir. Buras1 baz1 yonlerde Nur suresinde zikredilenlere 
benzemektedir. ~oyle ki, mu'minlere ve mu'minlerin kalbinde bulu
nan imana ornek olarak verilmi§ olan «ic;inde I§Ik bulunan bir kandil 
yuvas1 ve bu I§Ik bir cam ic;inde bulunur» ornegi mu'minin kalbinin nu
munesidir. Qti.nku mu'min kalbi iman fitrati uzerindedir ve her turlu· 
karanhktan, bulamkhktan uzak, sat ve halis §eriata ula§tlnci nokta
lardan yard1m diler. in§aallah yeri geldiginde bu huus ac;Iklanacaktlr. 
Sonra kendileri herhangi bir yol U.zere bulunmadiklan, cehl-i mfuek
kep sahibi olduklan halde bir yol uzere olduklanm sanan kafirlere or
nek verilmektedir. «Kti.fredenlerin i§leri engin c;ollerdeki serap gibidir. 
Susayan kimse onu su zanneder, fakat oraya geldiginde hie; bir §ey bu
lamaz. Orada Allah'I bulur ve 0 da hesabm1 goriir. Allah hesab1 c;abuk 
gorendir.» (Nur, 39). Daha sonra o surede Allah, basit, bilgisizlikle do
lu olan cahil katirlerin ornegini vermekte ve onlar hakkmda §Oyle bu
yurmaktadtr: «Veya engin denizin karanhklarma benzer. Onu ust us
te dalgalar ve dalgalann ustunde de bulutlar orter. Karanhklar ustti.n
de karanhklar, insan elini uzattlgi zaman neredeyse onu bile goremez. 
Allah'm nur vermedigi kimsenin nuru olmaz.>> (Nur, 40) . Burada ka
firler iki ktsma bolunmektedir. Haec suresinin ba§mda zikredildigi gi
bi bu kufredenlerin bir kiSml onderler, bir ktsrm da onlarm. pe§inden 
gidenlerdir. «Allah hakkmda bilmeden tartl§an ve her aZih fesadc;tya 
uyan insanlar vardtr.>> (Haec, 3). Bunun ardmdan da §oyle buyuqnak
tadtr : «Bilmeden, dogruya goturen bir rehberi olmadan, aydmlatlci bir 
kitabt bulunmadan Allah yolundan saptlrmak ic;in buyukluk tashyarak 
Allah hakkmda tartl§an kimseler vard1r. Dunyada rezillik onad1r, ona 
ktyamet gunu yaklCl azab1 tattmnZ.>> (Haec, 8 - 9). Allah Teala Vak1a 
suresinin ba§mda ve sonunda ve insan suresinde de mti.'minleri ikiye 
taksim etmi§tir. Bir ktsmi onde gidenlerdir ki bunlar Allah'a yakla§
tmlmi§ olanlardir, bir ktsmi da sagcilardir ki bunlar iyilik sahibidir
ler. 

Bu ayet-i kerimelerin toplammdan ozetleyecek olursak, mu'min- , 
ler iki klSlmdir: Bir k1sm1 mukarrebun, diger klsm1 da ebrar adm1 ahr
lar. Kafirler de iki kisimdir : Bir k1sm1 onderler, bir k1sm1 da onlarm 
pe§inden gidenlerdir. Keza mti.natiklar da iki kiSimdir: Bir kiSmi, halis 
mti.nafiklar, bir kiSffil da nifaktan bir §Ube ic;erisinde bulunan mti.na
fiklardtr. Nitekim Buhari ve Muslim'de varid old'!lguna gore Abdullah 
ibn Amr Hz. Peygamberden §U hadisi nakleder : · 
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«U~ §ey vard1r ki, onlar kimde bulunursa o, halis miinaftk olur. 
Kimde onlardan birisi bulunursa onda -bu hareketi terkedinceye kadar
miinaflkllktan bir haslet bulunur. Bunlar konu§unca yalan soyleyen, 
vaad edince vaadinden donen, kendisine emanet verilince, h1yanet eden 
kimsedir.n Bu hadisi delil get1rerek insanlarm imandan bir §Ube veya 
nifaktan bir §Ube i~erisinde bulunabilecekleri belirtilmi§tir. Benim bu 
hadis kar§ISmda davram§Im veya ayetlerin delalet ettigi konudaki 
inanc1m daha once ge~en selef bilginlerinin inanc1 gibidir. in§aallah 
ilerde gelecekler de bOyledir. 

«f;!ayet Allah dileseydi onlann i§itmelerini de, gormelerini de gi
derirdi. Muhakkak ki Allah her §eye Kadir'dir.n Muhammed ibn is
hak. .. ibn Abbas' dan bu a yet hakkmda §Oyle soyledigini nakleder : 
Hakk1 bildikten sonra terketmelerinden dolayt Allah dileseydi onlann 
i~itmelerini de, gormelerini de giderirdi. Muhakkak ki Allah her §eye 
Kadir'dir. ibn Abbas der ki; Allah kullarmdan dilediginden intikam al
maya veya diledigini affetmeye Kadir'dir. ibn Cerir der ki; Allah Te
ala'nm burada her §eyden once kendisine kudret vasfm1 izafe etme
sinin sebebi, miinaflklan intikam ve satvetinden sakmd1rmak i~indir. 
Onlara kendilerini ihata edici oldugunu ve gozlerini, kulaklanm gider
meye giiciiniin yetecegini haber vermek. istemi§tir. 

----- iZAHI -----

Bu ayet-i kerimede yeralan ylldmm ve §im§ek, klasik tefsirlerde 
degi§ik §ekillerde yorumlanmi§tlr. Hatta Orta<;ag, Yahudi ve Hiristiyan 
kaynaklarm etkisi hemen sezilen yorumlar da goriilmektedir. Ayeti muh
telif yonlerden degerlendiren miifessirlerin gorii§leri ezciimle §6yledir: 

Ra!d, bulutlan kovalayan melegin sesinin ad1d1r. Tirmizi'nin tah
ricine gore, ibn Abbas der ki: Yahudiler Hz. Peygambere «Ra'dn i sor
dular. 0, buyurdu ki Ra'd meleklerden bir melektir. Elinde ate§ten bir 
k1rba~ vard1r ve bulutlan Allah'm istedigi yere dogru siiriikler. Onlar 
dediler ki; §U i§ittigimiz ses nedir oyleyse? 0, bulutlan kovalamas1d1r. 
Allah'm emrettigi yere varmcaya kadar onlan kovalad1gmdan boyle ses 
c;1kanr, dedi. Yahudiler dogru soyledin dediler. Bu hadisin isnadmda 
soylenecek sozler vard!r. Kurtubi· der ki; ulemamn ekseri bu tefsire 
uymu§lard1r. Denildi ki Ra'd; yagmurun yagmas1 esnasmda bulutla
rm cirimlerinin sars1lmastd1r. Filozoflara ve kelamcilardan bilgisiz ki
!:)ilere uyan miifessirleroen biiyiik bir <;ogunluk da bu gorii§ii soylemi§
tir. Daha ba§ka ·§eyler de denmi§tir. «Berk)) ise bulutlan siiriikleyen 
melegin elinde bulunan demirden kamc;1d1r. Sahabenin ~ogunluguyla 
~eriat bilginlerinin hepsi yukardaki hadise dayanarak bu gorii§ii be-
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nimsemi§lerdir. Filozoflara uyan baz1 mufessirler ise derler ki; «berk» 
fist uste birikmi§ bulutlarm cirminin <;arpi§masmdan meydana gelen 
ve <;arpi§ma amnda alevlenen ate§ par<;alarmdan olu§an yuksek buhar 
yukleridir. (~evkani, Feth el-Kadir, I, 48). 

l}im§ek ve Yildmm'm Mahiyeti : 

Re§id R1za ise diyor ki : 
Allah Teala; gokten inen yagmuru nitelendirirken «Onda karan

hklar, gok gurulttisu ve §im§ek vard1r» buyuruyor. Karanliklardan 
maksad, gecenin, bulutun ve yagmurun karanhg1d1r. Gok gurtilttisti 
ise, zaman zaman bulutlarm topland1g1 s1rada i§itilen ve bilinen sestir. 
~im§ege · gelince, bulutlann i<;erisinden parhyan l§lktlr. Bazan da bu
lut olmadan ufukta parlar. Mufessirimiz Celaleddin el-Suyuti der ki; 
«Gok gurultusu, bir melektir veya melegin sesidir. ~im§ek ise melegin 
kam<;ISldlr, onunla bulutlan surukler.» Sanki melek maddi bir cisim
mi§ gibi. c;;unku kulaga gelen ve duyulan sesler cisimlerin ozellikleri
dir. Ona gore, sanki bulutlar tenbel bir merkepmi§ de ancak §iddetli 
gurtiltu ve ard arda gelen kam<;Ilarla yuruttilebiliyorniu§ gibi. Bizim 
soyledigimiz husus Araplann ve bugun insanlarm bu iki laf1zdan anla
dlklan manad1r. Sahih bir delile dayanmadan laf1zlan hakiki anlamla
rmm dl§Ina <;ekmemek laz1md1r. Bilhassa ayetlerin manasmm; konu§an 
ve soyleyenlerin bildikleri, gortilen alemlerden ~llah'm ve Allah'm ken
dilerine vahiy yoluyla bildirdiklerinin dl§mda, kimsenin bilmedigi gayb 
alemine <;ekilmesi asla caiz degildir. Lakin mufessirlerin <;ogunlugu, 
eserlerini muhaddislerin, a<;Ik<;a yalan oldugunu belirttikleri mevzu ha
disler ve israil k1ssalanyla doldurup ta§lfilll§lar ve Kur'an'1 a<;Iklamak 
ve tefsir etmek uzere bu klSsalan Kur'an'a ili§tirmi§ler, bunu vahye at
fetmi§lerdir. Tarti§ma gerektirmeyen hakikat odur ki: Vahyin laf1z ve 
uslubunun, ma'sum olan Peygamberden §tiphe goturmeyecek §ekil
de sabit olan manasmm di§mda, delilsiz bir noktaya ilhak edilmesi as
Ia caiz degildir. ( ... ) 

Ben derim ki; (Re§td R1za) : Bu mevzu rivayetleri, Ka'b el-Ahbar 
ve Vehb ibn Munebbih muslumanlar arasmda yayrm§lardL Sahabe ve 
Tabiin de onlarm gorti§tine uymu§tur. Gok gurulttistinun, y1ldmmm, 
ve §im§egin hakikatl, nas1l meydana geldigi, Kur'an'm ara§tlrma konu
lan arasmda degildir. c;;unku bunlar tabii ilimlerin yani yaratllmi§la
nn sahasma girer. Atmosfer olaylanm insanlar gayret ederek ogrene
bilirler. Bu husus, vahye dayanmaz. Biz Kur'an'da tabii mucizeleri 
ibret ve istidlal i<;in akh, din ve anlayl§l takviye edecek §ekilde kullan
maya yonlendirmek i<;in zikrederiz. Kainat ilimleri zamanla ve insan
lara gore geli§ir veya duraklar. Eski zamanlarda baz1 ki§iler y1ldmmm 
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dii§mesinden sonra ortaya ~1kan kiikiirdii kokluyorlardi. Sonra bu 
inan~tan vazge~ildi, bu kokunun y1ld1nmm dii§mesi halinde her 
zaman bulunmad1g1 kabul edildi. Giiniimiizde artlk kainatta elek
trik ak1m1 diye bir §ey bulundugu ortaya ~1krm§tlr. Bunun et
kisini telefon, telgraf ve tramvayda gormekteyiz. ( ... ) Evlerde, ~ar

§Ilarda, zeytinyag1, mum ve fitil olmaks1zm yanan §U parlak l§lklar, 
sadece elbise as1lan ipler gibi tellerin iizerinden ge~en elektrik aklmla
nyla olmaktad1r. Bu elektrik ak1mlanndan birisi arb yiiklii elektrik 
yiikiinii ta§Ir veya gotiiriir, digeri ise eksi yiiklii elektrik ta§lr. Bu iki 
kutubun birle§mesiyle elektrik elde edilir. Ve bu tellerin kopmas1 veya 
aynlmas1 halinde elektrik yiikii gotiiriilmiyecegi i~in, l§lk kesilir, alet
ler hareket etmez. Elektrik her §eyde mevcuttur. ~im§ek ve ylldmm 
da bu art1 ve eksi yiiklii elektrik kutuplanmn siirtii§mesi neticesinde 
Allah'm kudretiyle meydana gelir. Keza insan eliyle sun'i olarak yer
yiiziinde de meydana . getirilebilir. Nitekim baz1 elektronik bilginleri 
yeryiiziinde §im§ek meydana getirmi§lerdir. Gok giiriiltiisii ise bu elekt
riklenmenin tesiriyle olur. c;unkii elektrik yiiklii bulutlar yeryiiziiniin 
cazibesiyle bir yandan diger yana siiriiklenir. Bu siirtii§meden giiriiltii 
meydana gelir. Bugiin insanlar, ylldmmlarm hakiki sebebini bildikle
rinden, yiiksek binalan ylldmmdan korumak i~in birtak1m tedbirler 
almakta ve y1ldmmdan koruyan teller (paratoner) ~ekmektedirler. Her 
yiiksek binamn iizerinde y1ldmmdan koruyucu bir tel vard1r. Kur'an-1 
Kerim'i bu gibi tabii mes'elelere baglayarak yorumlamanm manas1 yok
tur. Qiinkii bunlar kendi ozel ilim dallanyla ilgilidirler. (Re§fd R1za, 
Tefsir el-Menar, I, 174 - 177) . 

Elmah h da §U bilgileri veriyor : 
Ra'd-ii berkm, saikamn hakikat-i maneviye ve maddiyesini izah 

i~in, liigavi, dini ve hikemi tarifler vard1r. Liigavisi; ra'd buluttan ~1-
kah miiz'i~ sesin ismidir ki iptida ani bir patlay1§ ve sonra hayli mud
ted bir giiriiltii olur, biz buna gok giirlemesi deriz. Bu kelime esasmda 
titremek veya titretmek, tabiri aharle zang1rdamak ve zang1rdatmak 
manalanyla alakadard1r. Berk, panldamak, y1ld1rmak manas1yla alaka
dar olup buluttan ani olarak ~1k1p yild1rayarak, §ak1yarak soniiveren 
bir panltmm ismidir ki lisamm1zda §im§ek tabir olunur. Bunun ~akma
sma da denilir. Saika, gayet §iddetli, §erii hail bir sadme bir ~arpl§tlr 
ki bir ate§ par~asiyle ~arptlgm1 imha eder bu miinasebetle mevt, §id
detli azap manalanna da kullamhr. Lisamm1zda buna y1ldmm denilir 
ki, y1ld1rama ve Y1ld1rma manalariyle miinasebeti zahirdir. «Rag1p der ki 
ra'd-ii berk ve sa1ka haddi zatmda bir §ey'in ii~ muhtelif tesirleridir. 

Ra'd'den hasll olan gamgame yani ~atlaYI§dan sonra imtidat eden 
giimbiirtii hakkmda miiteaddit farziyat var ise de heniiz mukarrer de
gildir. Bazllan seda mevcesinin sath-i Arz ile bulutlar arasmda, birka9 
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def'a miin'akis olmasma atf eylemekte, diger baz1lan da ra'd denilen 
hadisenin miiteaddit ve §erarelerden miirekkep olup sath-1 Arza gelin
ceye kadar sikletleri muhtelif tabakalardan miinir etmesine ve her ta
bakanm sadas1 ayn oldugundan mecmuumln ihtilat1 mezkllr gamga
meyi te§kil ettigine kail olmaktad1r. Demek ki bu giinkii fennin naza
rmda, parlamak, giirlemek, yakmak gibi laakal ii<; tezahiirii bulunan 
ra'd-ii berk ve saika hadiseleri, sadme, §erare, ceryan asan gosteren ve 
esasmda elektrik ifragma raci olan bir vak1ad1r. (Elmah 11, Hak,: Dini 
Kur'an Dili, I, 251 - 260). 

--~ooo,---

insamn Do§egi Yeryiizii : 

21 - Ey insanlar; sizi de, sizden oncekileri de yaratan 
Rabb1n1za ibadet edin, Ta ki, takva sahibi olas1n1z. 

22 - 0 CRabb) ki; yeryiiziinii, sizin i<;in bir d6$ek, go
gii de bir bina yapt1. Gokten su indirip onunla tiirlii tilrH.i 
meyvelerden sizin i<;in nz1k <;1kard1. 0 halde bile bile Al
lah'a e~ler ko~may1n1z. 

Buradan itibaren Allah Teala uhlhiyetinin birligini apklamaya 
bashyor. Kullanm Adem'den viicuda getirerek onlara yapbg1 lutuf ve 
ihsam belirtiyor. Kendilerine yeryiiziiniin bir d6§ek gibi rahat, bas1la
bilir ve dinlenilebilir bir yer yapmakla, yeryiiziine sarp daglan yerle~
tirmek ve gokyiiziinii tavan gibi iizerlerine gatmakla verdigi gizli ag1k 
nimetlerini hatlrlatlyor. Nitekim bir ba§ka ayet-i kerimede §6yle bu
yuruyor: «Biz gogii de korunmu§ bir tavan k1ld1k. Buna ragmen onlar 
Allah'm ayetlerinden yiiz <;eviriyorlar.» (Enbiya, 32). Sonra inuhta<; ol
duklan zaman da gokten iizerlerine su getiren bulutlar gonderdigini ve 
bununla ge§itli bitkiler, meyveler <;lkard1gm1, kendileri ve hayvanlan 
igin nz1klar verdigini belirtiyor. Nitekim bu husus Kur'an-1 Kerim'in 
ba§ka boliimlerinde de sozkonusu edilmektedir. Bu ayete benzer ayet
lerden birisi de §Udur : «Allah O'dur ki yeryiiziinii bir karargah, gogii 
de bir bina yapml§tlr. Size §ekil vermi§ §ekillerinizi en giizel bigimde 
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kilmi§tlr. Size giizel §eyleri nz1k alarak vermi§tir. i§te bu, Rabbm1z alan 
Allah'tlr. Alemlerin Rabbi alan Allah ne yiice ve miiba.rektir.» (Gafir, 
64) . Bu ayetin muhtevas1 §Udur: Allah yeryiiziiniin sahibi, maliki ve 
nz1k verici yaratlclsldir. Bunun ic;in yalmz O'na ibadet edilmesi ve hie; 
bir §eyin kendisine artak ko§ulmamasi gerekir. Bu sebeple ~llah Teala: 
•<Bile bile Allah'a artaklar ka§maymiZ•J buyurmaktad1r. 

Buhari ve Miislim'de ibn Mes'ud'un naklettigi hadiste denilir ki : 

uBen ey Allah'm Rasulii, giinahlann en biiyiigu hangisidir? diye 
sordugumda, buyurdu ki; Allah seni yaratmi§ oldugu halde kendisine 
§irk ka§mandu.n 

Muaz'm hadisi de buna benzer. O'nun naklettigi hadiste Rasu
lullah (s.a.) buyurur ki : «Bilir misin Allah'm kullan iizerindeki 
hakk1 nedir? O'na ibadet edip hie; bir §eyi O'na artak ka§mamalandlr.)) 

Bir ba§ka hadiste ise §byle buyurulur: 

uSizden hie; biriniz Allah isterse ve falan da isterse demesin, ancak 
Allah isterse desin, sonra falan da isterse desin.l) 

Hammad ibn Seleme der ki; Abdiilmelik Tufeyl'den nakletti ki o 
§oyle demi§ : Her uyuyanm gordugii gibi ben de bir riiya gordiim ve ben 
sanki Yahudilerden bir toplulugu,p yanmda idim, onlara siz kimsiniz 
dedim? Onlar, biz Yahudileriz clediler. Onlara dedim ki, <<Uzeyir, Al
lah'm agludur)) diyen topluluk siz misiniz? Onlar da, «Allah isterse ve 
Muhammed de isterse)) diyen topluluk siz misiniz? dediler Sonra HI
ristiyanlardan bir toplulugun yanmdan gec;tim ve anlara siz kimsiniz 
diye sordum?. Onlarda, biz Hiristiyanlanz dediler. Onlara «Mesih Al
lah'm agludur)) diyen tapluluk almahsm1z dedigimde, anlar da siz <<Al
lah isterse ve Muhammed isterse)) diyen topluluk almalls1mz dediler. 
Sabah olunca baz1 ki§ilere gordiigiim rii'yayi haber verdim, sonra Rasu
lullah (s.a.) 'a gelip durumu b~ldirdim. 0, bunu kimseye soyledin mi? 
dediginde evet dedim. Bunun iizerine ayaga kalktl Allah'a hamd ve 
sena etti, sanra §byle buyurdu: imdi Tufeyl bir rii'ya gormti§ ve onu 
da sizden kimilerine haber vermi§. Siz §byle §byle diyardunuz, benimse 
onu men etmem gerekiyordu, binaenaleyh «Allah dilerse ve Muhammed 
dilerse)) demeyin, sadece <<yalmz ve yalmz Allah dilerse deyin.n ibn Mer
duyeh bu ayetin tefsirinde Hammad ibn Seleme'den bu hadisi nakle-

Tefsir. C. II, F . 14 
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der. ibn Mace ise aym hadisi bir ba§ka. §ekilde Abdti.lmelik ibn Umeyr'
den rivayet eder. 

Siifyan ibn Said el-Sevri... ibn Abbas'dan nakleder ki, adamm bi
ri Rasulullah (s.a.) 'a ''Allah ve sen istersen» demi§. Bunun iizerine Hz. 
Peygamber sen Allah'a ortak m1 kO§uyorsun demi§. ((Yalmz ve· yalmz 
All!i:fi isterse» deyin buyurmu§. Bu · hadisi ibn Merduyeh rivayet eder ve . 
Nesei de tahric eder. Aym hadisi ibn Mace, isa ibn Yunus'un hadisin
den tahric eder. Biitiin bunlar Allah Teala'mn zatmdaki tevhidi koru· 
mak ve muhafaza etmek ic;indir. 

Muhammed ibn ishak der ki; bana Muhammed ib_n Ebu MUham
med., ikrime'den veya Said ibn Ciibeyr'den, o da ibn Abbas'tan naklet
ti ki o §Oyle demi§: ((Ey insanlar, sizL de sizden oncekileri de yaratan 
Rabb1mza ibadet edin.» Bu ifade hehi kafirlere hem de miinaf1klara 
yoneltilmi§tir. Yani hem sizi yaratan, hem de sizden oncekileri yaratan 
Rabb1mzm birligini: ortaya koyun demek istemi§tir. Yine ibn Abbas'tan 
nakledilir ki : ''0 halde bile bile Allah'a e§ler ko§maymiZ» ayetinden 
maksad fayda ve zarar vermeyen ortaklan Allah'a ortak ko§maym1z 
demektir. Siz biliyorsunuz ki Allah'tan ba§ka sizi. nz1kland1ran hie; bir 
Rabb yoktur ve yine iyice biliyorsunuz ki, Rasulullah (s.a.) 'm da'vet et
tigi tevhid inanc1 §iiphe ve ku§kunun bulunmad1g1 hakkm kendisidir. 
Katade de boyle demi§. 

ibn Ebu Hatim der ki; Ahmed ibn Amr ... ibn Abbas'dan nakleder 
ki, 0 Allah Azze ve Celle'nin ((o halde bile bile Allah'a e§ler ko§mayi
mz» ayetindeki e§lerin §irk oldugunu belirtmi§tir. ~irkin karanhk ge
cede siyah ta§ iizerindeki karmcanm ad1mmdan -daha gizli oldugunu 
bildirmi§tir. Bu, ((Allah'a ve senin hayatuia yemin ederim ki ey falan, 
kendi hayatlma and ic;erim ki» demek gibidir. Keza §U kopek olmasayd1 
bize h1rs1z gelirdi, evde §U kaz olmasayd1 h1rs1z ic;eri girerdi gibi sozler 
de b~yledir. Keza adamm arkada§ma ((Allah ve sen istersen» sozii de 
boyledir. Yine Allah ve falanca olmasayd1, falanca olmasaydl sen bunu 
yapamazdm gibi sozlerin hepsi birer §irktir. Hadis-i ~erif'te varid olmu§
tur ki adamm biri RasUlullah (s.a.) 'a. ((Allah ve sen istersen» demi§ 
Rasulullah (s.a.) d~ sen beni Allah'a e§ mi ko§tun buyurmw~tur. Bir 
ba§ka hadiste ise Rasulullah (s.a.) : Eger Allah isterse ve falan da 
isterse diyerek Allah'a e§ ko§maml§ olsamz siz ne giizel·bir kavimsiniz 
buyurmU§tUr; Ebu'l-Aliye der ki : ''Allah'a e§ler km~maymlz,, ayetinde 
Maksad O'na ortaklar ko§maym1z demektir. Rebi ibn Enes, Katade, 
Siiddi, Ebu Malik ve ismail ibn Halid de ayni §ekilde tefsir etmi§ 
lerdir. Miicahid ise· ((bile, bile,, ifadesinden maksad, Allah'm Tevrat ve 
incil'de tek bir ilah oldugunu bildiginiz halde qemektir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki bize Affan ... Haris el E§'ari'den 
nakletti ki; Rasulullah _(s.a.) §oyle buyurmu§tur. Allah A~ze ve Celle 
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Zekerriyya · aleyhisselamm oglu Yahya aleyhisselama be§ kelime ile 
amel etmesini ve israilogullanna da bunlarla amel etmelerini emret
mi§ti. Yahya (a.s.) bu konuda yava§ davramyordu. Hz. isa O'na dedi 
ki: Sen kendinin amel etmesi ve israilogullanna da amel etmelerini 
soylemek iizere be§ kelime ile emrolundun, ya onu sen teblig et veya 
ben onlara teblig edeyim. Hz. Yahya dedi ki karde§im sen benden once · 
davramrsan benim azablanmamdan veya helak olmamdan korkanm. 
Sonra Hz. Yahya israilogullanm Beyt-el-Mukaddes'te toplad1, mabed 
dolmu§tu, yiiksek yere oturdu, Allah'a hamd ve sena etti, sonra dedi ki, 
dogrusu Allah bana onlarla amel etmem ve size de amel etmenizi 
emretmem iizere be§ kelime buyurmu§tur. Bunlardan birincisi_ Allah'a 
ibadet edip O'na hi~ bir §eyi §irk ko§mamamzdir. Bunun misali bir ada
mm misali gibidir ki, altm veya kag1ttan kendi hususi miilkiyle bir kale 
satm alrm§tlr. Kale ~ali§lp gelirini efendisinden ba§kasma vermektedir. 
Sizden hanginiz kolenizin boyle olmasmdan ho§lamrsimz? Dogrusu Al
lah sizi yaratmi§ ve nzkimzi vermi§tir. Oyleyse O'na ibadet edin ve ken-
9isine hi~ bir §eyi ortak ko§maym. Ve size namaz1 (dua-ibadet) emret
mi§tir. Allah kendi vechini kulunun yiiziine dogru diker, kul donme-

. dik~e o donmez. Binaenaleyh namaz k1ld1ktan sonra donmeyiniz. Ve 
size orucu emretmi§tir. Bunun misali de §U adamm misali gibidir ki, 
beraberinde siizme bir misk torbas1 vard1r, hepsi o miskln giizel rayiha
smdan istifade ederler. i§te oru~ tutan kimsenin agzmm kokusu Allah 
katmda misk kokusundan daha giizeldir. Ve size sadakayi emretmi§tir, 
bunun misali de o adamm misali gibidir ki, onu dii§manlar esir etmi§
lerdir. Ellerini boyunlarma baglami§lar ve boynunu vurmak iizere on
lerine getirmi§lerdir. Adam onlara kendi nefsimi kurtaray1m m1 diye 
sormu§, az veya ~ok bir §eyle, kendini kurtarma~ ~all§ml§ ve nefsini 
olmekten ahkoymu§tur. Allah size ~ok ~ok Allah'1 zikretmenizi emret
m~§tir, bunun misali, bir adamm misali gibidir ki dii§manlar onun izin
den hlzllca ko§arak kendisini aramaktadlrlar, adam saglam bir kaleye 
girmi§ ve korunmu§tur. i§te kul da Allah'm zikri iizerinde bulunursa en 
iyi kalede korunmu§ olur. Haris el-A§'ari de der ki Rasulullah (s.a.) son
ra §oyle buyurdu : «Ben de size Allah'm bana emrettigi be§ §eyi emre
diyorum. Bunlar: Cemaat, dinleme, itaat, hicret ve Allah yolunda ci- . 
had'dlr.'~iiphesiz ki cemaattan bir kan§ boyu di§an ~1kan boynundan 
islamm boyundurugunu ~1karm1§ olur, ancak cemaata donerse kurtu
lur. Kim de cahiliyet iddiftsmda bulunursa o cehennemin yakacaklann
~andir. Dediler ki, Ey Allah'm Rasulii namaz k1lsa, oru~ tutsa da m1? . 
Buyurdu ki, namaz k1lsa, oru~ tutsa ve kendisinin miisliiman oldugunu 
sansa da. Siz miisliimanlan Allah Azze ve Celle'nin kendilerine verrni§ 
oldugu isimlerle ~agmn. Miisliimanlar, mii'minler Allah'm kulland1r.n 

Bu hadis hasen bir hadistir. Bu ayette onun §ahidi: «Muhakkak kt 
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Allah sizi yaratrm§ ve nzlklandlrrm§tlr, oyleyse O'na ibadet edin ve 
hi~ bir§eyi O'na ortak ko§maymn ayet-i celilesidir. 

----- iZAHI ---- --'--

Bu ayetten hareketle eski devirlerde miifessirler diinyarniZ hakkm
da fikir yiiriitmeye ~ah§ffii§lardir. Halbuki Kur'an bu konularda detay., 
h bilgiler vermez. <;iinkii o, bir ilim ansiklopedisi degildir. Biz, ancak 
be§eri takatlrmz ol~iisiinde kainatl ara§tmr ve elde ettigimiz bilgiler 
l§Igmda Allah'm kelarnmi yorumlanz. Fakat bu yorumlarm ayetin mut
lak kar§1hg1 oldugunu da soylemeyiz. Her devirde ilim degi§eceginden, 
ayetlerin izahi da degi§ecektir. DolaylSlyla her devirde yeti§en bilginler, 
kendi bilgileri l§Igmda Allah'm ayetlerini tefsir edeceklerdir. Ama ke
sin soz ve ana dayanak olarak ilmin neticeleri degil, Allah'm kelamt 
almacaktlr. 

Burada diinyam1z ile alakall baZI miifessirlerin gorii§lerini aktar
maya ~ah§acag1z!. Bu arada Kadi Beydavi, Nesefi, F. Razi gibi klasik tef
sircilerle Tantavi Cevheri gibi ~agda§ miifessirlerin gorii§lerine yer ve
rilecektir : 

Diinyamn ~ekli : 

Yeryiizii, iizerinde oturup uyudugunuz ve ay1ld1gmiz bir sergi ha
linde k1lmrn1§tlr ... Burada yeryiiziiniin kiire veya diiz oldugu konusun
da bir delil yoktur. <;iinkii her iki halde de yayg1 olmas1 miimkiindiir. 
«Gogii de bina k1ld1k.n Yani tavan demektir. (Nesefi, Medarik, I, 75). 

Denilirse ki; gozlemciler dokuz felegin varhgm1 isbat etmi§ de
gillerdir. Ben derim ki; onlarm soylediklerinde §iiphe vard1r. Dogru 
olursa da ayette kalan fazlahgl reddedecek bir §ey yoktur. <;iinkii bu 
yedi goge Ar§ ve Kiirsi'de eklenince bir ihtilaf kalmaz. (Kadi Beydavi, 
I, 96). 

((Onu do§ek k1lrn1§tlrn demek, baz1 taraflarm1 sudan dl§an ~lkar
rni§ demektir. Halbuki su tabiatl itibariyle toprag1 ihata edebilecek du
rumdadtr. Ve diinyay1 katlllkla latiflik arasmda orta derecede kilmu~

tlr ki netice itibariyle hayata elveri§li hale getirrni§tir. Uzerinde oturul
masl ve yatllmas1 i~in miisaid kilrni§tlr. T1pkl serilen bir ortii gibi. Bu 
ifade diinyamn diiz olmasmi gerektirmez. <;iinkii diinyamn kiire bi~i
minde olmas1, hacminin geni§ligi ve cirminin yaygmhg1 onun iizerinde 
uzanmay1 engellemez. (Kadi Beydavi, I, 75). 

Allah Teala; kullanna yalmz ve. yalmz kendisine ibadet etmelerini 
ve hi~ bir varhgi ona ortak ko§mamalanm emretmektedir. <;iinkii in-
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sanlar ic;in yerytiztinti hayata elveri§li kllan ve gok ytiztinti haytr ve be
reketle donatan kendisidir. Say1s1z gezegenler ve gok cisimleriyle, gok 
kubbesinin aktl almaz nizamm1 saglayan ve gokten · indirdigi su ile yer-· 
ytiztinii hayata elveri§li ktlan yine O'dur. §u halde yalmz ve yalmz O'na 
ibadet etmek ve O'ndan yardtm dilemek gerekir. 

Bu konuda Razi de §oyle diyor : 
Uc;tincti mes'ele; iyi bil ki; Allah Stibhanehti kendisine ibadet et

meyi emir buyurm~ktadtr. Allah'a ibadet emri onun varllgm1 bilmeye 
dayamr. Allah'm varhgm1 bilme zaruri olmaytp, istidlali oldugu i~in 
burada onun varhgma delalet eden deillleri irad etmi§tik. Biz, akli ki
taplanmizda, Allah'm varhgmm imkan veya hudus veya ikisinin bir
likte yer ald1g1 delillerle isbat edilmesinin mtimktin oldugunu ac;tkla-
111I§tlk. Bunlarm da ya cevher ya da araz yoluyla belirlenecegini bildir
mi§tir. Oyle ise Allah'm varhgma delalet eden delillerin toplam1 altl 
oluyor, fazla degil. 

Birincisi; zati imkan yoluyla delildir. Allah Teala'mn «Allah zen
gin, sizler fakirlersiniz)) kavli buna i§aret etmektedir. Keza ibrahim 
(a.s.)'m dilinden nakledilen, «Onlar benim dti§mammdtr, ancak alem
lerin Rabbi mtistesna)) kavli celili de bunun delilidir. ( .. . ) 

ikincisi imkan-1 stfat yoluyla delil getirmedir ki bunu; Allah Te
ala'mn «Gokleri ve yeri yaratti>> ayeti en gtizel bic;imde ifade eder. Ke
za ilerde ac;tklanacagi gibi «yeri sizin ic;in do§ek, gogii de bina kilffil§ 
olann ayeti de bunu ifade eder. 

Uc;tinctisti, cisimlerin hadis olmastyla delil getirmedir ki ibrahim 
( a.s.) 'm, «Ben yok olanlan sevmem» sozti buna i§arettir. 

Dordtinctisti; arazlarm hadis olma yoluyla delil getirmedir ki bu 
yol halkm anlayi§ma en yakm oland1r. Bu da enftisi deliller ve afaki 
deliller olmak iizere iki ktsma aynhr. c;ogunlukla ilahi kitaplar bu iki 
k1sm1 ihtiva ederler. Allah Teala burada bu iki §ekli birle§tirmi§tir. En
ftisi delillere gore herkes zorunlu olarak bilir ki; onceden mevcud olma
YIP §U anda mevCU.d olan ve yok olduktan sonra mevcud olan her §eyin 
bir icad edicisi bulunmas1 gerekir. Bu icad edici ki§inin kendisi olamaz. 
Anast, babas1 veya diger insanlar da olamaz. c;unkti yaratlklarm bu 
gibi terkiblerden uzak oldugu zaruri olarak bilinir; oyleyse bu mevcu
dattan farkh olan ve onlara benzemeyen bir mucidin bulunmas1 gere
kir ki, §ahtslarm onun sayesinde icad1 uygun olsun. Biri diyebilir ki; 
bu mtiessirin (icad edicinin) mevsimler, felekler ve ytldtzlarm tabiati 
olmast nic;in caiz olmasm?. i§te bu muhtemel soruya cevap vermek ic;in 
Allah Teala hemen ardmdan bu §eylerin ihdas ve icad ediciye muhtac; 
oldugunu ((Yeri sizin ic;in do§ek. gogti de bina ktlmt§tlr» buyurarak ce
vaplandmyor. Bununla afaki deliller kasdediliyor. Alemin ahvalinde or
taya <;Ikan degi§ikliklerin hepsi bunun ic;inde yer ahr, §im§ek, ylldmm, 
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·· '··,riizgar ve bulut gibi. Mevsimlerin degi§mesi gibi. Hasi11 kelam, feleki ci-
. simler ve unsuri cisimler, cisiml~k konusunda mii§terektirler. Baz1 ni
teliklerde, ol~ii §ekil ve hayyizlerde bir k1sm1mn ozellik kazanmas1 cisim 
olmaktan veya · cismin levaz1m1 olmaktan dolay1 olamaz. Aksi takdirde 
hepsinin s1fatlarda i§tirak etmesi gerekir ve bunun ayn bir §eyden do
layi olmas1 iCab eder:· Bu ba§ka §ey de eger cisim olursa, sual D zaman, 
bu etkilenmeye o cisimler arasmdan neden birisi ozellik kesbetti? §ek
line donii§iir. Eger cisim olmazsa, ya zorlanmi§ veya iradeli olacaktlr. 
Birincisi batildir, ~iinkii aksi takdirde baz1 cisimlerin baz1 s1fatlara ozel
lik kazanmas1 aksine tercih edilemez, oyle ise onun iradeli olmas1 ge
rekir. Bu delil ile, biitiin cisimlerin, cisim olmayan ve cisme ait bulun
mayan kuvvetli bir miiessire muhta~ oldugu sabit olur. 

Burada, yarat1c1mn varhgma arazlarm hadis olmas1 yoluyla delil 
getirmenin, ancak arazlarm ve s1fatlarm miimkiin olu§una dayandik
tan sonra olacag1 ortaya c;1k1yor. Bunu bildikten sonra, deriz ki; Allah 
Teala kitab1mn ba§lang1cmda bu tiir delil irad etmi§tir. Bunun iki 
nedeni vard1r. Birincisi bu yol, halkm zihnine en kolay ula§an ve akil
lara en ~ok ili§en yoldur. Kur'an'da zikredilen delillerin fazla dikkat
ten uzak anlayi§lara en yakm olmas1 laz1mdir ki avamdan ve havastan 
herkes ondan faydalansm. i§te Allah Teala §iiphesiz bunun ic;in kita
bmm ba§mda bu delilini belirtmi§tir. ikincisi ise Kur'an'daki delillerin
den maksad, miicadele degil, goniillere hakiki inan~lan yerle§tirmedir. 
Bu tiir deliller, bu konuda diger delillerden daha kuvvetlidir. Zira bu 
tiir deliller yaratlcmm varhgm1 ifade ettigi gibi yaratlcmm bizim iize
rimizdeki nimetlerini de hatlrlatmaktadir. Qiinkii hayat ve varhk ni
meti, bizim iistiimiizdeki nimetlerin en biiyiiklerindendir. Nitekim ha
tirlatilmasi ise sevgiyi gerektirdigi gibi, tart1§may1 b1rakmay1 ve emre 
baglanmay1 da gerektirir. Bunun i~in bu tiir delillerin zikri digerleri
nin zikrinden daha uygun olmu§tur. 

iyi bil ki; selef-i sallhinin bu konuda latif metodlan vard1r. Birin
cisi §Udur, zmd1klardan bir k1snn Ca'f~r el-Sad1k'm huzurunda yara
tiCmm varh~m inkar etmi§lerdi. Ca'fer ona hie; gemiye bindin mi? 
demi§, o evet deyince, denizin deh§etini gordiin mii? demi§, 0 evet 
gordiim demi§. Bir giin korkunc; bir f1rtma ~1ktl, gemi parc;aland1, kap
tanlar denize dii§tii, ben birka~ tahta parc;asma tutundum. Sonra o 
tahta par~alan da dalgalara kan§tl, dalgalarm arasmda sahnd1m dur
dum. Nihayet k1y1ya itildim. Ca'fer el-S~d1k demi§ ki; once senin gii
venin gemiye ve kaptana idi, sonra tahta par~asma giivendin seni kur
tarmasi i~in. Biitiin bunlar gidince kendini mahvolmaya teslim ettin 
mi, yoksa hala kurtulu§ iimidi besliyor muydun? 0, kurtulu§ umuyor
oum, dedi. Ca'fer kimden umuyordun? dediginde, adam sustu. Ca'fer 
el-Sadtk, i§te, senin o anda kurtulu§ umdugun zat Yaratlc1d1r, seni bo-
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gulmaktan kurtaran da O'dur dedi. Bunun iizerine adam Ca'fer el-Sa-
dlk'm huzurunda miisliiman oldu. ( .. . ) · 

(Razin'in bundan once serdettigi alt1 delili daha once zikrettigimiz 
i~in buraya alm1yoruz.) 

Yldincisi; Harun Re§id, imam Malik'e sordu, imam Malik; seslerin 
degi§iltligi, nagmelerin farkhhg1 ve dillerin aynhg1 yarat1c1mn varhgi
na delildir, dedi. 

Dokuzuncu, yaratlcmm varhg1 konusunda bedeviye soruldu o da 
deve tersi deveye, at pisligi ata, ayak izi gidene, delalet eder. Bur~
larla dolu sema, vadilerle dolu yeryiizii, dalgalarla dolu deniz, kudretli, 
ilim sahibi, Halim bir yaratlc1ya delalet etmez mi? (Fahreddin el-Razi, 
Tefsir el-Kebir, II, 97- 100). 

F. Razi'ye Gore Diinyarun ~ekli: 

Dordiincii mesele. iyi bil ki, Allah SQ.phanehti ve Teala burada 
yerytiztinti bir do§ek k1ldigm1 belirtme:ktecifr. Buna benzer daha baz1 
ayet-i celileler vard1r. ( ... ) iyi bil ki yerytiztintin do§ek olmas1 baz1 §art
lara baghd1r: 

Birinci §art; yeryiiztintin durgun olmas1d1r. Zira eger yerytizii ha
reket etmi§ olsayd1, onun hareketi ya dogru ~izgi yontinde veya daire 
§eklinde olacakt1. Dogru ~izgi yontinde . olsayd1, hi~ bir zaman bizim 
i~in do§ek olamazd1. Zira ytiksek bir yerden atlayamn hi~ bir zaman 
yerytiztine ula§mamasi gerekirdi. <;unkti hem atlayan insan dti§ecekti, 
hem. de yerytizti dti§meye devam edecekti. Yerytizti insandan daha ag'lr 
oldugu i~in, iki ag1r §ey dti§ttikleri zaman,_ daha ag1r olan §ey, daha 
h1zh, daha yava§ olan daha az h1zh dti§ecektir ve yava§ olan h1zh ola
na asia ula§amiyacaktlr. Buna gore insamn hi~ bir §ekilde yerytiztine 
ula§mamasi gerekir. Boylece sabit oluyor ki, eger , yerytizti a§agiya 
dogru dti§ecek olsayd1 hi~ bir zaman bizim i~in . do§ek olam1yacakt1. 
Eger yerytiztintin ,llareketi daire §eklinde olsayd1, bizim ondan tam ola~ 
rak faydalanmam1z mtimktin olmazd1. <;unkti sozgelimi yerytizti dogu
ya dogru hareket etse, insan da bat1ya dogru hareket etse yerytiztiniin 
hareketi daha h1zh olacagmdan, · insamn yerinde oldugu gibi kalmas1 
ve istedigi noktaya as.Ia ula§mamasi gerekirdi. Halbuki insan her yer
de istedigi noktaya ula§abildigine gore,· biz yerin ne dogru ~izgi yo
niinde, .ne de daire yontinde hareket etmedigini ve oldugu gibi dur
dugunu ogreniyoruz. Sonra yeryti:z;tintin durgunlugunun sebebi konu
sunda ihtilaf edilmi§tir. Birincisi yerytiztintin alt tarafmdan sonu yok
tur. Boyle olursa onun dti§ecegi bir yer bul~nmaz ve a§ag1ya dogru 
inmez. Cisimlerin sonsuzlugu delili sabit oldugu i~in, bu gorti§ bozuk
tur. !kincisi, cisimlerin sonsuzlugunu kabul edenler dediler ki; yer- · 
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yuzu kiire bi<;iminde degil, yanm kiire bi<;imindedir. Egriligi iistiinde, 
diizliigii de altmdad1r. Bu altta bulunan diizliik su ve havamn iistiine 
konmu§tur. Ag1r olan §eyin yayild1g1 zaman suya dalmas1 adetidir. 
Hava ise kur§un gibidir. Yeryiizii yay1Imca o suyun iizerinde yiizer, 
birle§ince batar. Bu da iki yonden batlld1r. Birincisi, havamn ve su
yun durgunlugunun sebebini ara§tlrmak, yeryiiziiniin durgunlugunun 
sebebini ara§tlrmak gibidir. ikincisi, neden yeryiiziiniin bir taraf1 su
yun iizerinde duracak kadar yayvan, diger taraf1 egri olmu§tur? Uc;iin
ciisii, yeryiiziiniin durmasmm sebebi felegin her yonden onu <;ekme
sidir, diyenlerin soziidiir. Felek her yonden yeryiiziinii <;ektigi h;in bi
zim baz1 yonlere <;ekilmemiz digerlerine <;ekilmemizden daha faydaL 
olmaml§ ve hep ortada kalml§lZdlr. Bu da iki yonden babld1r. Birin
cisi, kii<;iik olan §ey biiyiik olan §eyden daha <;ok <;ekilmeye miisaittir 
Oyle ise zerreler (atomlar) neden felege dogru <;ekilmemektedir? ikin
cisi, yakm olan daha <;ok gekilmeye miisaittir. Yukan dogru f1rlatllan 
zerre (atom) <;ekilmeye en uygun olamd1r dolay1s1yla onun geri don
memesi gerekir. 

Dordiinciisii; yeryiiziiniin durgun olmasmm sebebi her yonden 
felegin _yeryiiziinii itmesidir, diyenlerin gorii§i.idiir. ~oyle ki; bir pan;a 
toprak bir §i§eye konsa, sonra §i§e bunun <;evresinde h1zhca dondiiriil
se her iki tarafta da itme giicii e§it oldugu i<;in toprak §i§enin ortasmda 
duracaktlr. Yeryiizii de aym §ekildedir. Bu da be§ bak1mdan batlld1r: 
Birincisi, itme bu derece kuvvetli de neden bizden birisi onu hissede
miyor? ikincisi, neden bu itme, bulutun ve riizgarm hareketini belir
li bir yone siiriiklemiyor? U<;iinciisii neden itme bulutun ve riizgarm 
babya dogru akl§lm, doguya dogru aki§mdan daha kolay k1lm1yor? 
Dordiinciisii, ag1r olan §ey daha biiyiik olduguna gore onun hareketi· 
nin daha yava§ olmas1 gerekir. <;iinkii kas1c1 ve itici giiciin i<;erisinde 
en biiyiik olan §eyin itilmesi en kii<;iik olan §eyin itilmesinden daha 
yava§tlr. Be§incisi, ag1r olan ve yukardan dii§en §eyin ba§langi<;taki 
hareketi, sondaki hareketinden daha h1zh olmahd1r. <;iinkii o, ba§
langi<;ta felekten daha uzakta bulunmaktad1r. 

Be§ir1ci delil §Udur: Yeryiizii, tabiatl icab1 felegin orta noktasm1 
arar ve ister. Bu Aristatalis'in ve ona tabi olanlann biitiiniiniin go
rii§iidiir. Bu gorii§ de zay1ftlr. <;iinkii cisimler cisim olmakta e§ittir
ler. Bir k1smmm onun sayesinde bu durumu arzulad1g1 bir nitelige 
sahip olmas1 her ne kadar caizse de bu, irade sahibi bir faaliyet gerek· 
tirir. ( ... ) 

· Anlattlg1m1zdan ortaya <;1k1yor ki; yeryiiziiniin sakin olU§U ve 
durgunlugu ancak Allah Teala'nm iradesinden dolay1d1r. Bu noktada 
biz deriz ki; yeryiiziine bir bak, onun durmu§ oldugunu, iistten bir bag
lantlsmm, alttan bir direginin bulunmad1g1m goreceksin ve anlaya-
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caksm. Ustten bir baglant1smm da bulunmad1g1 goriilmektedir. Eger 
bir baglanbs1 olsayd1 bu baglantmm da bir ba§ka baglanbya ihtiyac1 
olurdu ve bu §ekilde sonsuza kadar devam eder giderdi. Aym §ekilde 
onun alttan bir desteginin de bulunmad1g1 sabit olmu§tur. Oyle ise 
muhakkak §ekilde onun, kudret ve ihtiyan ile tutan bir tutucuya ih
tiyacl bulundugu kendiliginden anla§llmt§tlr. Bunun i<;in Allah Teala : 
((Allah· gokleri ve yeri dii§memeleri i<;in tutarn buyuruyor. Yeryiizii
niin bizim i<;in do§ek olu§unun ikinci §arb, ta§ gibi fazla kab olma
masldlr. <;iinkii o takdirde iizerinde yiiriimek ve uyumak bedene ac1 
verirdi. Keza eger yeryiizii sozgelimi altmdan olsayd1 iizerinde tanm 
yap1lmas1 imkans1zla§Ird1, kazllmas1 ve istenilen §ekilde birle§tirilmesi 
miimkiin olmayacag1 gibi iizerine bina yap1lamazd1. Ki§inin i<;ine dal
dlgl su gibi fazlaca yumu§ak da olmamahdtr. U<;iincii §art, fazlaca Iatif 
ve §CffaJ olmamahd1r. <;iinkii §effaf yerde aydmhk durmaz. ~effaf olan 
cisim y1ld1zlar ve giine§in lSlSlyla lSlnmazlar ve <;ok soguk olu.rlar. 
Allah iizerinde l§lgm durmas1 i<;in yeryiiziinii toprakh yapmt§tlr. Boy
Ieee lSlmr ve canhlar i<;iJ?- do§ek olmaya elveri§li hale gelir. Dordiincii 
§art suyun iizerinde belirgin kara par<;asl bul unmahdlr. ( ... ) 

insanlardan bir k1Srn1, yeryiiziiniin do§ek olmasi i<;in, kiire §ek
linde olmamasm1 §art kO§ffiU§lardlr. Onlar bu ayeti yeryiiziiniin yu
varlak olmad1gma delil getirmi§lerdir ki bu, cidden uzak bir ihtimal
dir. Zira kiire; a§In derecede biiyiik olursa onun bir par<;ast, iizerinde · 
durmak bakimmdan yiizey gibi olur. Bunu daha <;ok yerle§tiren de, 
daglarm yeryiiziiniin direkleri olu§udur. Boylece onun iizerinde yerle§
mek miimkiin olmaktadir. Bu gorii§ daha dogru gorii§tiir. Dogruyu en 
iyi Allah bilir. (Razi, Tefsir el-Kebir, II, 102 - 103). 

Yedi Gok: 

Be§inci mesele. iyi bil ki; Kur'an-1 Kerim burada yedi gogiin var
hgmi gostermektedir. Heyet ashab1 bize en yakm olan gogiin, ay kiir
resi oldugunu, bunun iizerine Utarid kiiresinin bulundugunu, sonra 
Ziihre kiiresinin, sonra giine§ kiiresinin, sonra Merih kiiresinin, son
ra Mii§teri kiiresinin, sonra da Ziihal kiiresinin bulundugunu soyle
mi§lerdir. Derler .kJ; bu s1ray1 bilmek ancak iki §ekilde miimkiin .olur. 
Birincisi ortme yoluylad1r. ~oyle ki altta bulunan gezegen bizim gozii
miizle iistte bulunan gezegenin arasmdan ge<;ince o takdirde ikisi bir 
tek gezegen halini ahr. Ortiilenle orten <;Ok iistiin gelen riitelikleriyle 
ay1rdedilir. Merih'in klzllllgl, Utarid'in sanhg1, Ziihre'nin beyazhg1, 
Mii§teri'nin maviligi, Ziihal'in kiil rengi olu§u gibi. · Nitekim eskiler 
aym alb gezegeni orttiigiinii gormii§lerdir. Utarid gezegeni de Ziihreyi 
orter. Ztihre Merihi orter ve bu tertiple bu §ekilde gider. Bu da gos-
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.teriyor ki; gune§ aym \istiindedir, ~unku ay ile tutulmaktachr. Ancak 
bu, onun diger gezegenlerin altmda veya \istunde oldugunu gostermez. 
Zira o, diger gezegenlerden hi~ biriyle tutulmaz. Qiinku gune§ · dogdu~u 
zaman diger gezegenler kaybolur. Heyet ashab1 bu noktada iki yol.tesbit 
etmi§lerdir : :Sirincisine gore Zuhre, gune§in sayfasmm uzerindeki ~aro
se gibi gorunmu§tur. ( ... ) iyi bil ki; gozlem sahipleri ve Heyet~iler, fe
leklerin dokuz oldugunu iddia etmi§lerdir. Yedisi bizim zikrettiklerimiz~ 
dir. Sekizincisi bu sabit gezegenlerin meydana geldigi gezegendir .. Doku
zuntu· felek en \istun felek olup her gunduz ve gecede yakl8.§tk bir kere . 
donu§ yapar. Heyet§inaslar sekizinci .felegin· isbatl konuswtda §Oyle bir 
delil getirirler: Biz bu sabit gezegenlerin yav8.§ hareket ettiklerini gO
riiyoruz. Gezegenlerin hareketi feleklerin hareketiyle sabit olmmjtur. 
Bu gezegenleri ta§Iyan felekler h1zh hareket ederler, oyleyse yava§ ha- · 
reket eden bir b8.§ka cismin bulunmas1 gerekir ki i§te bu cisim, bu
sabit gezegenleri ta§Iyan. cisimdir. Bu delil, bir~ok bak1mdan zaylf
tlr. ( .. . ) 

Sonra, biz deriz ki; diyelim ki siz bu dokuz felegi tesbit ettiniz, 
onuncu felegi inkar etmenizin delHi nedir? Bu konuda soylenecek en 
ileri soz; gozlem sadece bu kadanm gosteriyor, demektir. Fakat deli
lin bulunmayt§I medh1lun bulunmayt§rm gerektirmez. Bu konuyu iyi 
ar8.§tlran baz1 muhakkikler demi§lerdir ki; §U ana .kadar . sabit ytldtz
lann kuresinin bir tek kure mi oldugu veya birbiri . i~ine girrtli§ ku
reler mi oldugu a~1khk kazanmamt§tlr. Ben derim ki; bu ihtimal va
kidir. Qunku sabit ytldlzlarm kuresinin bir tek oldugu konusunda 
gosterilen delil, sadece bunlarm hareketlerinin birbirine benzer oldu
gunu soylemekten ibarettir. Durum bOyle olunca, bir tek kure Uzerin
de yigilmi§tlr denilir. Bu iki mukaddime de kesin degildir. Birincisi, 
sabit yildizlarm hareketleri, her/ ne kadar duyular baklimndan bir 
tek hareket ise de, hakikatta bir tek olmayabilj.r. Qunku biz onlardan 
birinin bir donti§U otuzalti bin senede tamamladigmi farzedecek olur
sak, digerinin aym donii§ii, bu muddetten bir ytl daha k1sa surede ta
mamlanrm§ olmas1 muhtemeldir. Biz, bu noksanhgi yukandaki senelere 
boldugumuzde bir seneye her biri binikiyuz cuz'den olU§an onuc cuz 
isabet eder. Bu ~iktar duyularca kavranamaz. Fiatta yiizlerce, binler
ce sene bile kesinlikle kavranabilir deglldir. Bu ihtimal bilindigine go-

. re, sabit gezegenlerin hareketlerinin e§it oldugu ihtimali kesinlikle or
tadan kalkrm§ olur. ikincisi sabit gezegenlerin hareketlerinin hareket 
miktan bakimmdan e§it olmas1, butiinuyle bir tek kure uzerinde YI
gilmi§ olmasm1 gerektirmez. <;unku bunlann ayr1 kureler uzerinde 
yigilmi§ olmas1 ihtimali de varchr. ( . .. ) Heyet ashabmdan bu dokuz fe
legin di§mda ba§ka feleklerin varhg1 konusunda kesin soz soyleyer:\.
ler de bulunmaktadu. Qunku bazl ki§iler sabit felekler kuresinin uze-
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rinde ve en buylik felegin altmda . bir kurenin varhg,.ru tesbit etmi§
ler ve bunu destekleyen bir~ok deliller getirmi§lerdir: Birincisi yeryii
zunun egimini gozetleyenler, onun muhtelif miktarda oldugunu gor
mu§lerdir. Gozlemi en eski olar egim miktar1 en buytik olarak bulun
mu§tur. Bu miktar bugun i~in, 27,5° dir. Me'mundan sonra gozlemlerin 
bir dakika eksik oldugu gorUlmti§tUr bu ise iki mmtlkarun meylinin 
bazan daha az, bazan daha ~ok olmasm1 gerektirir... Gozlemciler gu
ne§in hareket miktan konusunda ~eli§ki~ere dti§mu§lerdir. Astronomi 
kitaplarmda a~tklandtgma gore, Batlamyus Ebrihas'dan nakleder ki 
o, bu donu§un e§it veya muhtelif olup olmadtgl konusunda ku§kulu 
imi§. Bazan dermi§ ki farkhd1r, bazan da dermi§ ki e§ittir. Sonra in· 
sanlar onun bu farkh gorti§unun sebebini iki §ekilde a~Iklamt§lardtr : 

Bir k1srm demi§ ki; gune§in en ust nokt~1 hareketlidir. Gune§in ha
reketine ili§en farkhhgm bu noktadan geldigini iddia etmi§tir. <;un
ku itidal noktas1yla, yukselme noktas1 arasmda farkhhk vard1r, do
laytsiyla gune§in . hareketinin zamam da farkhd1r. ikinci goru§ Hind, 
<;in, Babil'liler ile Rum, Mls1r ve ~am'daki eski astronomi bilginleri~ 
nin goru§iidiir. Onlara gore. bu farkhhgm sebebi bur~larm feleginin 
degi§mesi, kutbunun yukselip .ar~almastdtr. ( ... ) 

((o her §eyi bilendir.» Bununla Allah Subhanehu ve Teala'run 
kainattaki kulli ve cuz'i her §eyi bilmedik~e goklerin ve yerin yara
taru olmtyacagm1, goklerde ve yerde bulunan harika ve garaibi mey.,. 
dana getiremiyecegini belirtmektedir. Bu ifade baz1 §eylere delalet 
eder : Bunlardan birincisi, Allah cuz'ileri bilmez diyen filozoflarm so
zunun fasid, kelamcllarm sozunun dogru oldugudur. <;unku kelamcl
lar Allah'm cuz'ileri bilecegini delilleriyle belirtmi§lerdir. Bunlar der
ler ki; Allah bu cisimleri muhkem ve ozenli olarak meydana getirmek
tedir. Boylesi dikkat ve itina ile yapan her yapiCmm mutlaka yaptlgl
m bilmesi gerekir. Nitekim Allah Teala bu delili aymyla burada zik
retmi§tir. <;unku once goklerin ve yerin yaratlh§ml zikretmi§, sonra 
da Allah'm bilen oldugunu belirtmi§tir. Boylece kelamctlann bu konu
daki goru§ ve delillerinin Kur'an'a uygun oldugu ortaya ~1k1yor. ikin
cisi ise Mu'tezile'nin sozunun fasid olu§udur. Qunku Allah Teala belir
tiyor ki; bir §eyi ol~u ve takdire gore yaratamn, mutlaka onu bilmesi 
ve onun tafsilatmdan haberdar olmas1 gerekir. YaratlCI; yaratmay1 bir 
ol~Uye degil, belli ol~uye, bir miktara degil belli miktara tahsis et
mi§tir. Bunun ise ancak irade ile olmas1 gerekir. Aksi takdirde tercih 
edici olmadan tercihin meydana gelmesi gerekir. irade ise bilgi §artl
na baghd1r. Dolaytsiyla bir §eyi yaratan mutlaka onu butun detayla-· 
nyla bilmek zorundad1r. Eger kul, kendi fiillerini icad eden olsaydt, 

, •· onun da fiillerinin biitiin tafsilatm1, sayt, nicelik ve nitelik bak1mmdan 
bilmesi gere~irdi. Bu bilgi mevcud olmad1gma gore, kulun ke_ndi fiili -



220 iBN K.ESiR (Ciiz: 1, Sure: 2 

'1. 
nin yaratlciSl olmad1gm1 da bilmi§ oluyoruz. (Fahreddin el-Razi, Tefsir 
el-Kebir, II, 156 - 159) . 

ilim ve Din: 

Tantavi Cevheri ise §6yle diyor : 
Ey insanlar, siz bir tek ailesiniz, sizi yurduma yerle§tirdim, or

tiimle korudum, yeryuziinii sizin i~in elbise yapt1m. Qe§itli renklerle 
renklendirdim, suslerle donattlm. Size, f1rsatlar verdim, yard1m ettim, 
yurtlar verdim, uzerinize masmavi, latif, temiz bir gok ~att1m. Onu, 
siz elinizle yapmad1mz. Eski, yeni, gelmi§ ge~mi§ hi~ kimse onun go
riiniimiiniin degi§tigini soylemedi. Zaman ne kadar ya§lamrsa ya§Ian
sm, y1prananlar ne kadar y1pramrsa y1pransm, onun parlak y1ldizlan 
guzelligini yitirip kocamad1. Ustas1z binamn ~atlsmm ~atlldigmi bi
len var m1 hi~? Yorulmadan yap1 yap1ldigm1, bitmeden bir §eyin de
vam ettigini, saklanmadan guzelligin durdugunu goren var rm hi~? iyi 
dii§iinun, zay1f yaratlklarm bu yaratana nisbeti kuc;uk bir kulubenin 
parlakhk ve guzellik dolu gokyuzu tavamna nisbeti gibidir. ( . .. ) 

Rivayet edilir ki, Hz. Peygamber (s.a.) imran ibn Hasin'e; senin 
ka~ tanrm var? demi§. 0 da, on kar§1hgm1 vermi§. Rasulullah; iiziintu 
ve kederini, ba§ma gelen felaketi kim def'eder, hepsi. birden ustune in
diginde kim onlan kaldmr? diye sormu§. 0 da Allah demi§. Bunun 
iizerine Hz. Peygamber, senin Allah'tan ba§ka hi9bir tanrm yoktur 
buyurmu§. 

Dehrilerden bir topluluk Ebu Hanife (r.a.) 'ye geldiklerinde o §OY
le demi§ : Ne dersiniz diilger olmadan bir aga~ ; ormandan bi~ilse ve 
birle§se, sonra yanyana gelip denizde yiizen bir gemi olsa, uzerine yi
gmlarca ag1rhk dolu yuk yiiklense, denizin karanllgmda azgm dalga
larla ve her yandan ii§ii§en riizgarlarla bogu§sa, o hercii mere i~erisin
de kaptan olmadan yolunda dosdogru yuruse, yonlendiren hi~bir yo
neticisi bulunmasa bu aklen dogru olur mu? Onlar, hay1r bunu ak1l 
kabul etmez demi§ler. Bunun uzerine Ebu Hanife demi§ ki: Siibhanal
lah, aklen kaptans1z bir geminin denizde yiizmesi dogru olmuyor da, 
ondan ~ok farkh durumu bulunan ve daha degi§ik §ekilde hareket eden 
bu muazzam ve geni§ diinyanm yaratlclslz ve koruyucusuz ayakta kal
masi nas1I dogru oluyor? Bunun iizerine hepsi aglaml§lar ve dogru 
soylersin demi§ler. 

Dehrilerden (Materyalistler) bir topluluk imam §afii'ye yaratiCl
nm varhgmm deli,li nedir? diye sormu§lar. 0 da dut yaprag1 demi§. 
Dut yapragmm tad1, rengi, kokusu, yap1s1 size gore aymd1r degil mi? 
Onlar evet demi§ler. Bunun uzerine §afii, onu ipek bOcegi yiyor ipek 
kozas1 ag1 oruyor. An yiyor bal uretiyor. Koyun yiyor pislik oluyor. 
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Ceylan yiyor misk te§ekkiil ediyor. Hepsinin tabiati, bir oldugu hal
de biitiin bu degi§ik §eyleri meydana getiren kimdir? · Bu cevab1 giizel 
kar§Ilayan materyalistler miisliiman olmu§lar. Sayllan onyedi imi§. 
Nitekim §air Ebu Niivas §6yle der : 

Yeryiiziiniin bahf;elerini dii§iin ve iyi bak, 
Giif;lii tannmn eserleri nasd goriiniiyor? .. 

Prof. Huxley der ki; tabii ilimle din ikiz karde§tir. Biri digerinden 
aynlmca sarsilmi§a doner ve hemen yok olur. Herbert Spencer §6yle 
diyor : Ne zaman ilimle din birle§irse saghkh bir §ekilde geli§ip biiyur
ler. Din agacmm kokleri saglam ilim bah9esinde iyi beslenir, biiyiir ve 
geli§ir. Dogru ilmi de din destekler, yard1mc1 olur ve onun saglam ve 
gii9lii olmasm1 saglar. Dikkat edin, kafalarmda en giizel fikirleri ye
ti§tirmi§ olan ve insan turiine ilimlerin en giizelini sunmu§ olan filo
zoflan bu dii§iince ve ara§tlrmaya sevkeden §ey nedir? Sadece dindir. 
Ancak bu konuyu yalmzca filozoflara nisbet etmek dogru degildir. 
Spencer, devamla der ki : Kim dinle ilmin 9eli§ik oldugunu soyliyebi
lir? Dinle 9eli§ik olan §ey birligi terketmek ve bizi ku§atan varhklan 
gormemektir. Sonra §6yle bir ornek verir ve der ki; eget: insanlar iinlii 
bir yazar1 onemli ve biiyiik bir mevki sahibi olan miiellifi, bir yazlSlm 
okumadan ve bir kitab1m a9madan ovseler kitabmm sadece dl§ gorii
nii§iine ve cildinin zevkli i§leni§ine bakarak medhetseler bu medhin ne 
degeri vard1r? Bu ovgii yalmzca anlams1z bir sozden ibaret olur. insan
larm hep bu meddahlar gibi oldugunu goriirsiin. Allah kainatm naz1-
m1d1r, kainat onun eseridir, insanlar Allah'1 overken, Allah'm harika
larmdan habersiz ve ondan yiiz 9evirmi§ olarak overlerse bu, sadece 
kendilerinin bilgisizligini gosterir. Sonra §Unu demi§ : Bunun i9in ben 
tekrarllyorum ki dine muhalefet, tabii ilimleri etiid etmekten dogmu
yor, aksine ilimleri terkedip yiiz 9evirmekten kaynaklamyor. 

Dikkat edin, tabii ilimlere yonelme sessiz bir ibadet ve ameli bir 
tesbihtfr. 

Ben derim ki; ey ak1lh ve zeki ki§i, ben bu konuyu bu satlrlara 
dokturiirken i9imde bir . ac1 ve s1z1 hissediyorum. Sinirlerimin heye
camndan ve hissettigim deh§etten dolay1 titriyorum ve kendi kendime 
diyorum ki; ne olur dogruyu soyle, biz mi yoksa, Spencer ve benzeri 
filozoflar m1 iiziilmeli ve §ikayet etmelidirler? Adam diyor ki; tabii bil
gilerde ilerlemi§ baz1 ki§iler bu bilgilere aldm§ etmeksizin dogru yol
dan ka9maktad1rlar. Eger o, bir kere §ikayetlenirse, benim bin kere 
§ikayetlenmem gerekir. Nas1l §ikayetlenmeyeyim ki, onun milleti bil
gili benim milletim cahil. Onun iimmeti hakim benim i,immetim mah
kum. Onun iirpmeti gii9lii, benim iimmetim gii9siiz. Onun milleti ti
caret, san'at, ziraat, hakimiyet, silah ve her konuda ileri, benim mil-
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letim ise bunun tersine. 0 milletinin daha fazla ilerlemesi i~in dertle
niyor, halbuki Hiristiyanhkta hi~ bir inan~ tabiat prensiplerine da
yah degil. Bense dertleniyorum, ~iinkii islam dininin dayanag1, f1trat, 
destegi, tabii yarabklardaki ilahi deliller. Biz hem dine, hem ilme 
kar§I ~1kt1k ve ilkin ba§kalannm av1 olduk. Ne oluyor ki, islam iim
meti hala uykusunda uyuyor? Ne oluyor ki islam milletinin gemisinin 
kaptansiz oldugunu goriiyorum? Erlik dininde ve ak1l nizammda frenk
lerin bizi ge~mes? hi~ dogru olur mu? ilim bizim ilmimiz, din bizim di
nimiz. ( ... ) Tefsir el-Cevahir, I , 33 - 35). 
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23- Eger siz, kulumuza indirdigimizden ~iiphede ise
niz, hay din ona: benzer bir sure getirin. Allah' dan ba~ka 
f}ahidlerinizi de c;agrrm; eger dogru sozliiler iseniz. 0 0 

24 - Fakat yapmazsan1z -ki yapamayacaksiniz- o hal
de yak1ti insanlarla ta~lar olan, ate~ten sak1n1n. 0 kafirler 
ic;in hazirlanmi~tir. 

Kur'an Mucizesi: 

Miiteakiben Allah Teala, Allah'tan ba§ka ilah olmadigmi belirt
tikten sonra peygamberligi takrir etmeye ba§hyor ve kafirleri muha
tab alarak buyuruyor ki : <<Eger siz, kulumu:Ga indirdigimizden §iiphe
de iseniz .. . >> 

Hz. Muhammed (s.a.) 'e indirdigimizden ku§kuda iseniz, onun A1 -
l ah'm katmdan ba§ka bir yerden geldigini zannediyorsamz, oriun ~e

tirdigine benzer ((bir sure getirin. )) Onun getirdigi ayetler gibi bir 
ayet getirin. Ona kar§I ~1km ve bu konuda Allah'tan ba§ka istedik1e
rinizden de yard1m dileyin. Siz . asia buna gii~ yetiremeyeceksiniz. 

ibn Abbas der ki; ayet-i kerimedeki §ahidlerinizden murad yar
dimcilanmzdir. Siiddi de Ebu Malik'den naklen der ki ((§ahidleriniz)) 
den maksad ortaklarimzdir. Miicahid ise kendilerini §ahid gosterece
giniz bir topluluktur, der. 
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Allah Teala mti§riklere Kur'an-1 Kerim'in bir~ok yerinde meydan 
okumu§tUr. Nitekim Kasas suresinde §Oyle buyurmu§tur: «Eger sadlk
lardan iseniz bu ikisinden daha dogru yol ola:n Allah katmdan bir ki
tap getirin ki ben ona uyaYlm de.» (Kasas, 49). tsra suresinde ise §oyle 
buyurur: <<De ki, eger insanlar ve cinler bu Kur'an'm bir benzerini ge- _ 
tirmek uzere toplanml§ olsalard1 birbirlerine destek olsalar da onun 
bir benzerini getir~mezlerdi.» (tsra, 88) Hud suresinde de §Oyle buyu
rur : «Yoksa onu kendisi mi uydurdu diyorlar? De ki onun gibi uy- . 
durulmu§ on sure getirin ve sad1klardan iseniz Allah'tan ba§ka gticti
ntiztin yettigi herkesi de ~agmn.n (Hud, 13) Yuntis suresinde ise §6yle 
buyurulur : .«Bu Kur'an Allah'tan ba§kas1 tarafmdan uydurulabilecek 
'degildir. Ancak o kendisinden once ge~c _leri tasdik edicidir, ve kitab1 
a~iklay1c1d1r. Alemlerin Rabbmdan oldugunda asla §tiphe yoktur. Yok-
sa onu kendisi mi uydurdu diyorlar? De ki onun gibi bir sure getirin 
ve Allah'tan ba§ka istediklerinizi de ~agmn. Eger sad1klardan iseniz.» 
(Yunus, 38) Btittin bu ayetler Mekke'de nazil olmu§tur. Sonra aym 
'meydan okumaYl Medine'de de uygulam1§tlr. Bu ayette de «Kulumuz 
Muhammed (s.a.) 'e indirdigimizden §tiphede iseniz haydi ona benzer 
bir sure getirin» buyurmaktact1r. :Kur'an'm benzeri bir sure getirin 
demek oldugunu Mticahid, Katade naklederler. Ibn Cerir «Onun gibi 
on sure getir» ve «onun gibisini getiremezsiniz.n gibi ayetleri delil gos
tererek bu kanaati tercih eder. Bazllan da demi§lerdir ki; Muhammed 
(s.a.) gibi ummi bir ki§i anlammdad1r. Dogru olam ise birinci kanaat-

tir. 

<;tinkti meydan okuma butun Araplarad1r. Onlar milleflerin en 
fesahatlisi olmakla beraber Mekke ve Medine'de Kur'an-1 Kerim bir~ok 
kez onlara meydan okumu§tur. Kur'an'a bu kadar §iddetle dti§man ol
malan ve dine bu kadar kin beslemelerine ragmen bu meydan oku
mamn geregini yerine getirmekten aciz olmu§lardlr. Bunun i~in de 
Allah Teala: «Fakat yapamazsm1z -ki yapam1yacaksm1z-n buyurmak-

tad1r. Buradaki ( J ) edat1 ebediyen yapam1yacaklanm ifade i<;in

dir. Bu Kur'an-1 Kerim'in bir ba§ka mucizesidir. Bunun i~in Allah 
Teala Kur'an'a onun benzeriyle kar§1 konulam1yacagm1 bildirmekte
dit. Durum da ger<;ekten boyle vaki olmu§ bulunmaktad1r. 0 zaman
dan gtintimtize degin hi~ bir kimse Kur'an'a kar§1 ~1kmam1§tlr ve <;lk
mas1 da imkans1zd1r. Bu nas1l mumktin olabilirdi ki, Kur'an her §eyin 
yaratam Allah'm kelam1d1r. Yaratanm kelam1 yaratllm1§larm kelami
na nasll benzer ki? 

Buhari ve Muslim' de Ebu Htireyre (r.a.) 'den nakledilir ki Rasft
lullah (s.a.) §Oyle buyurmu§ : 
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((Peygamberlerden hit; bir peygamber yoktur ki, insanlann onunla 
imana geldigi mucizelerden _ bir mucize verilmi§ olmasm. Bana veril
mi§ olan ise Allah'm vahyettigi bir vahiydir . . Ben k1yamet giiniinde 
peygamberler arasmda tabii en r;ok olan olmak isterim.» Bu ifade Miis
lim'in lafz1d1r. ccBana Allah'm vahy qlarak verdigi vahiy» ifadesinden 
maksad, peygamberler arasmda bana tahsis edilmi§ olan bu mucizevi 
Kur'an'd1r ki, diger kitaplarm hilatma hie; bir insan ona kar§I t;Ikmak 
imkamm bulamaml§tlr. <;iinkii diger kitaplar mucize degildirler. f?iip· 
hesiz ki dogruyu en iyi Allah bilir. Peygamberimiz aleyhisselatii ves
selam'm peygamberligine delalet eden ve onun getirdigi dinin dogru
lugunu gosteren daha say1ya gelmez y1gmlarca mucize ve deliller var
dir. Hamd ve minnet Allah'ad1r. 

ceO halde yak1tl insanlarla ta§lar olan ate§ten sakmm. 0, kafirler 
ic;in hazirlanmi§tlr.n Yak1t cehennemin yanmasm1 devam ettirmek ir;in 
atllan odun ve benzeri §eylerdir. Nitekim Allah Teala §Ciyle buyurur : 
ceO a§m gidenler ise cehennem ic;in odun oldular.» (Cinn, 15) Bir ba§
ka a.vet-i celile'de ise §Ciyle buyurur : ccMuhakkak ki siz ve Allah'tan 
ba§ka i.aptlklanmz cehennemin odunudurlar ve siz ona ula§acaksmiz.)) 
(Enbiya, 98) Buradaki ta§lardan maksad kokulu, kat!, siyah ve biiyiik 
kiikiirt ta§Idlr. Ismd1g1 zaman en c;ok 1s1 veren odur, Allah bizi ondan 
muhataza eylesin. Abdiilmelik ibn Meysere, ibn Mes'ud'dan bu ayet-i 
kerime'ye dair nakleder ki : ccYak1tl insanlarla ta§lar o~an» ayetinden 
maksad kiikiirt ta§1d1r. Allah, onu gokleri ve yeryiiziinii yaratt1g1 za
man duhya gogiinde yaratmi§tlr ve onu katirler it;in haz1rlam1§tlr. ibn 
Cerir bu laf1zla bu hadisi nakleder. ibn Ebu Hatim ve Hakim de Miis
tedrek'inde bu hadisi naklederler ve Buhari ve Miislim'in §artma uy
gun oldugunu da belirtirler .. . Siiddi de tefsirinde Ebu Malik, Ebu Sa
lih ve ibn Abbas'dan ve Murre yoluyla da ibn Mes'ud ve Peygamberin 
ashabmdan bir topluluktan nakleder ki , buradaki Hta§larn siyah kii
kiirtten cehennemde yanan ta§lard1r ki , bununla ate§in yam s1ra ce
hennem ehli azablandmhrlar. Miicahid ise der ki «ta§lardann maksad, 
pislerden daha pis kokan kiikiirt ta§ldlr. Ebu Ca'fer Muhammed ibn Ali 
de uta§lardann maksad kiikiirt ta§Idlr der. ibn Ciireyc (( ta§lardan )) 
maksad ate§ten kararmt§ kiikiirt ta§tdlr der. Amr ibn Dinar bana dedi 
ki, bu «ta§lardam daha kat1 ve daha biiyiiktiir. ((0 katirler ic;in hazir
lanmi§tu·." Ac;1k olam "0" zamirinin yakacag1 insan ve ta§lar olan ee-
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henneme gitmesidir, ta§lara gitmesi de muhtemeldir. Nitekim ibn 
Mes'ud boyle demi§tir. Mana bak1mmdan her iki soz arasmda c;:eli§ki 
yoktur, c;:iinkii ikisi de birbirini gerektirir. «Hazirlanml§tlr» yani Al
lah'l ve Rasuliinii inkar edenleri beklemekte ve gozetlemektedir. Nite
kim ibn Ishak, Muhammed yoluyla ikrime'den veya Said ibn Ciibeyr 
yoluyla ibn Abbas'dan nakleder ki, «kafirler ic;:in haz1rlanm1§tlr» aye
tinden maksad sizin iizerinde bulundugunuz kiifiir iizere olan kimse
ler ic;:in haz1rlanrm§t1r denmesidir. 

----- iZAHI --..,----

Eger Kur'an'm dogrulugundan §iiphe ediyorsamz, ey mii§rikler, 
var giiciiniizle c;:ah§arak, istediginiz kimselerden ve tann sayd1gm1z 
giic;:lerden yard1m isteyerek belagatta ve san'atta onun benzeri olabile
cek tek bir sure getirin. ~ayet Kur'an'm Allah katmdan gelmedigini 
ve onu Hz. Muhammed · (s.a.)'in yazd1gm1 iddia ediyorsamz ve bu id
diamzda da samimi iseniz, buyurun ona e§ ve benzer bir kitap getirin. 
~ayet bunu yapamazsamz -ki yapam1yacagm1z muhakkaktlr- Hakka 
doniiniiz ve Hz. Muhammed'e Rabb1 tarafmdan indirilen bu miibarek 
kitaba iman ediniz. Eger bunu yapabilirseniz, kafirler ic;:in haz1rlanm1§ 
olan ve .yakacagl ta§larla insanlar olan cehennem azabmdan kurtu
labilirsiniz. Bu konuda I. cildde bilgi verildi. (Bkz. I, 305) 

Bu konuda Re§id R1za diyor ki : 

Kur'an'm i'caz1, bilfiil sabit olmu§ ve bu konudaki nakiller teva
tiir derecesine ula§IDl§tlr. ( .. . ) Bu konuda ara§tinc1larm degi§ik sozleri 
vard1r. Risaleler, kitaplar telif edilmi§, boliimler yaz1lm1§t1r. Ba§kala
nm islam'a davet etmeyi veya ba§kalanna delil getirmeyi bir yana bl
rakahm, bizzat miisliimanlar!n bu konunun ac;:1klanmasma fazlas1yla 
muhtac;: olduklanru bildigim ic;:in, tefsirin bu ciiz'iiniin bas1lmas1 esna
smda, konunun ac;:1klamp izah edilmesini gerekli buldum. 

Kur'an'm Edebi i'cazi : 

Kur'an'm Uslub ve Nazmmdaki i'caz1 : 
a) Kur'an-1 Kerim'in garib bir nazm1, harika bir vezni ve soziin 

ba§langicmda, ortasmda . ve sonunda Arap belagatc;:1Iarmm kullandlk
lan tarzdan farkh bir iislubu vard1r. Bu konuda iki §iiphe soz konusu 
edilmi§ ve bu iki §iipheye de cevap verilmi§tir. Arap belagatc;:Ilan men
sur sozii, seci' ve miirsel olmak iizere ikiye hasretmi§lerdir. Manzum 
sozii de kaside ve recez olmak iizere iki tiire ayu·rn1§lard1r. Fakat Kur'-

Tefsir , C. II. F. 15 
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an'm nazmmdaki tishib, bu dort tiirden hie; birine girdirilememi§tir. 
Biiyiiklenerek, Hz. Peygambere dii§manllk ederi, ondan kendilerini iis
tiin gordiikleri ic;in kiifiir ve inkara giriftar olan, inatc;1 Kurey§ belagat
gilanmn en biiyiiklerinden birisi sayllan Velid ibn Mugire'nin sozii bu
na delalet etmektedir. Hakim'in <<Peygamberligin de~illerin ooliimiinde 
tahric ettigi ve Beyhaki'nin tashih ettigi rivayette ibn Abbas §Oyle der : 
«Velid ibn Magire Hz. Peygamberin yamna gelmi§, Peygamber ona 
Kur'an'1 okumu§ ve kalbi Kur'an'a kar§l yumu§ami§. Durum, Ebu 
Cehl'e anlatllmca Velid'in yanma gelip demi§ ki; ey amca, senin kav
min sana vermek iizere mal toplamak istemi§ler, sen i~e Muhammed'e 
gitmi§ ondan oncesini sunmak istemi§Sin. 0 demi§ ki; Kurey§ benim 

. aralannda mall en c;ok ki§i oldugumu bilirler. Ebu Cehl demi§ ki; sen 
kavmine onu inkar ettigini ula§tlracak, bildirecek bir soz soyle. 0 da, 
ne soyleyeyim, Allah'a andolsun ki ic;inizde §iirin recezini, kasidesini, 
hatta cinlerin §iirini benden daha iyi bilen kimse yoktur. Allah'a and
olsun ki onun soyledigi bunlardan hie; birisine benzemiyor. Ve yine 
Allah'a yemin ederim ki, onun soziinde bir tatllllk ve c;ekicilik var. 
Onun iistii verimli altl durdurucu. Onun sozii iistiin geliyor, onun 
tistiine bir §ey <;1kam1yor, c;iinkii o altmdakini y1k1yor, demi§. Ebu 
Cehl demi§ ki; kavmin, onun pakkmda bir §ey soylemezsen senden 
memnun kalmaz. 0 da, buak du§iineyin~ demi§. Dii§iindiikten sonra, 
«bu, etkileyici bir b.iiyii, ba§kalanm- 'et~iliyor» demi§. i§te Allah 
Teala'mn: <<Yaratt1grmla beni yalmz ba§Ima b1rak.» ayetinin niizUl se
bebi bu imi§. Dogrusu naz1m ve iislup mes'elesi Kur'andaki en onemli 
konulardan birisidir. Bundan daha harika olan, dii§iiniip gorenleri da
ha c;ok etkileyen bu konuda c;ok soz edildigi halde, ne yaz1k ki hakk1 ve
rilememi§tir. Kur'an'da bir tek naz1m veya bir tek tislup degil yiizlerce 
iislup ve naz1m vardlr. Kur'an 114 suredir, uzunlu k1sall birbirinden 
farkll sureler. 

Eger kulagmla duymak istiyorsan, be§er kelammdaki naz1mla ilahi 
kelamdaki naz1m arasmdaki fark1 tatmak istiyorsan, giizel sesli bir 
okuyucu getir ve baz1 biiyiik §airlerin §iirlerinden parc;alar okusun, gii
zel konu§an, gelmi§ gec;mi§ hatiblerin sozlerinden bOliimler okusun, 
istedigi kadar sesini giizelle§tirsin nagmeler yapsm, sonra da Necm 
suresi gibi, Kamer suresi gibi, Rahman suresi gibi, Vak1a ve Hadid su
releri gibi degi§ik nazlm ve iislubun hakim oldugu surelerden bir su
reyi okusun. Bunlar arasmdaki fark1 kendi zevkin ve vicdanmla belirt, 
sureler arasmdaki farkla, be§er sozii arasmdaki fark1 gor. insanlardan 
b~lagat sahiplerinin iislubuyla, Kur'an'm iislubu arasmdaki aynllg1 
farket. Her iki soziin de sendeki etkisini gor, kulagma gelen farkh te'
sirleri bil. ( ... ) 
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b) Kur'an'm i'caz §ekillerinin ikincisi, ondan once ve sonra be-
1agat sahiplerinin eri§emedikleri iistiin belagatldlr. Bu edebi ustiinliik 
konusunda kimse farkll bir soz soylememi§tir. Kur'an'a kaq1 ~1kanlar 
yalmzca klsa surelerden birka~ surenin belagatta birbirinden farkll ol
dugunu belirterek ku§ku yaymaya ~all§mi§lardir ... 

c) Kur'an'daki i'cazm ii~iinciisii, peygamberlerin k1ssalarmdaki 
gibi g~mi§e dair haberlerdir. ( .. . ) 

d) Dordiinciisii diger insan sozlerinin hepsinin hilafma, Kur'an 
ayetlerinin, uzunluguna ragmen her tiirlii ~eli§ki tearuz ve y1gm halin
den uzak bulunmas1d1r. Nitekim Allah Teala'mn: HEger o, Allah'tan 
ba§kasmdan olsaydi onda pek ~ok ihtilaf bulurlardi» (Maide, 72) buy
ruguyla kasdettigi budur. Biz bugiin her as1rda biiyiik bilginler gorii
yoruz, degi§ik eserler tasnif ediyorlar, karallyorlar, sonra diizeltiyor
lar, sonra temize ~ekiyorlar, sonra bas1p yaymllyorlar. Bu eserlerde pek 
~ok ihtilaf, lafzi ve manevi kan§Ikllk goriiyoruz. Hele zaman ge~tik~e 
bu husus dahada iyi farkediliyor. Bu, her millette boyledir. ( ... ) 

e) Kur'an'1 Kerim'in dini ve hukuki ilimlerdeki i'caz1, onun ilahi 
ilimleri, dini akaid esaslanm, ibadet hiikiimlerini, fazilet ve edep ka
nunlanm, siyasi, sosyal ve medeni alanda her zaman ve her mekanda 
ge~erli olan hiikiimleri ihtiva etmesidir. Bu hususiyetleri itibariyle 
Kur'an-1 Kerim ge~mi§ biitiin semavi kitaplardan, be§eri sistemlerden, 
felsefi metodlardan ustiin oldugunu gostermi§tir. Dogulu Batlll her 
milletin insatll bilginleri. bu hususu pek ~ok kerre belirtmektedirler. ( ... ) 

f) Kur'an-1 Kerim'in hi~ bir zaman ibtal edilmeyen i'caz1. Kur'an 
Allah Teala'nm bitki, hayvan, kat1 maddeler ve insan gibi yaratlk tiir
leriyle ilgili pek ~ok a~IklayiCl ayetleri ihtiva etmektedir. Gogiin, yerin, 
giine§h1, aym, y1ldizm, havamn, bulutun, suyun, denizin, 1rmagm, kay
nagm, gozenin her tiirlu varllklarm yaratlll§mi anlatmaktad1r. Onda 
bir~ok milletlerin haberlerinin a~1klanmas1, dogru hukuk sitemlerinin 
beyam vard1r. Onii~ §U kadar l:J..'ntdan beri hepsi kelimesi kelimesine, 
harfi harfine muhafaza edilmi§tir. Ama ge~en bu asn'larda biitiin bu 
ilimler ve san'atlar onun ayetlerinden bir ayeti, hiikiimlerinden bir 
hiikmii, ha.berlerinden bir haberi yalanlay1p, ibtal ve nakzetmi§ de-
gildir · 

h) Kur'an-1 Kerim'in insanllk i~in me~hul olan mes'eleleri incele
mesi. Kur'an-1 Kerim, nazil oldugu as1rda insanllgm bilmedigi pek ~ok 
ilmi ve tarihi mes'eleleri a~1klayan hiikiimler ihtiva etmektedir. Bu 
hiikiimler kainat ve tabiat ara§tincilan tarafmdan sonradan a<;Iklan
mi§ ve bilinmi§tir. ( ... ) 

Burada k1saca ozetledigimiz hususlar, Kur'an-1 Kerim'in yiice gok
lerin otesinden indirilmi§ bir hiikiim oldugunu gosteren delillerdir. 
Alim. Hakim, adaletli hiikumdarm, yaratlcmm hiikmii. Milletlerin ta-
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rihlerini yazan tarih~_;iler, insanhgm zekasm1 ara§tlran ara§tlncllar bu 
hiikmiin isbat eUigi ger~_;ekleri isbat etmi§ler, reddettigini reddetmi§
lerdir. Bu da onun Allah'm hiikmii oldugunun en a~_;1k delili degil mi
dir? Kullarmdan bir kulun Abdullah oglu Muhammed'in hiikmii ol
maylp, Allah'm hiikmii oldugunun delili ... Evet Allah'a andolsun .. . 
Evet Allah'a andolsun ki bu, Allah'm hiikmiidiir, Allah'm sap1tt1g1 mu
taasslplardan ba§ka kimse bu konuda tartl§maya giremez. (Re§id R1za, 
Tefsir el-Menar, I, 198- 215). 
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25 - iman eden, salih ame1ler i$leyenlere: altindan 
1rmaklar akan cennetlerin kendileri ic;in oldugunu miij
dele. Onlara ne zaman bunlardan bir meyve nz1k ola
rak verilirse bu, evvelce nziklandigimiz $eydi;· derler. 
Onlara birbirine benzeyen (boyle nimetler) verilecek. On
lar ic;in orada temiz e$ler de vard1r. Hem onlar orada te
melli kahcidirlar. 

Mii'minler : 

Allah Teala kendisini inkar eden, peygamberini reddeden azgm 
kafirler i~_;in haz1rladig1 azab ve kotii akibeti hat1rlatt1ktan sonra, bu
na mukabil kendisine inanan ve peygamberini tasdik eden ve salih 
amelleriyle inan~_;lanm dogrulayan bahtiyar mii'min dostlarmm halini 
anlatmaktad1r. Yerinde a~_;Iklayacagimlz gibi Kur'an-1 Kerim'e Mesani 
ad1 verilmesi en dogru gorii§ uyarmca bu manadad1r. Yani o imam 
zikreder ardmdan kiifrii zikreder veya aksine olarak once bahtiyar
larm durumunu a~_;1klar sonra e§klyarun durumunu veya bunun ak
sini. 

Yani bir §eyi ve o §eyin mukabilini zikreder. Bir §eyi ve benzerini 
zikretmek -ilerde a~_;Iklayacagimiz gibi- te§abiihiin kendisidir. Bunun 
ic:;in Allah Teala : «iman eden, salih amel,Ier i§leyenlere altmdan Ir
maklar akan cennetlerin kendilerine oldugunu miijdele.» buyurmak
tadlr. Nas1l bir onceki ayette cehennem, yak1tl insanlar ve ta§lar ola-
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rak nitelendirilmi§Se burada da cennet, altmdan 1rmaklar akan yer 
olarak nitelendirilmi§tir. «Altmdan 1rmaklar akan'' demek aga~larmm 
ve odalarmm altmdan demektir. Hadiste varid olmu§tur ki cennetin 
umaklan oluksuz ve kanals1z akar. Kevser hakkmda da varid olmu§
tur ki onun iki taraf1 i~e dogru, inci kubbelerle ortiiliidiir. Bunlarm 
ikisi arasmda bir ~eli§ki yoktur. Kevserin ~amuru kokulu misk, ~aktllan 
da inci ve cevherdir. Allah'm liitfu kereminden biz de isteriz. Muhak
kak ki 0 bol liituf ve merhamet sahibidir. 

ibn Ebu Hatim der ki, bana Rebi' ibn Siileyman ... Ebu Hiireyre'
den nakletti ki, Rasulullah (s.a.) §oyle buyurur: «Cennetin 1rmaklan 
misk tepelerinin (veya daglarmm) altmdan fi§kmr.n Aym §ekilde Ebu 
Said .. _ ibn Mes'ud'dan nakletti ki Abdullah §oyle demi§; Cennetin Ir
maklan misk dagmdan kaynar. 

«Onlara ne zaman bunlardan bir meyve nz1k olarak verilirse, bu 
evvelce nztklandigimtz §eydi derler.n Siiddi tefsirinde Ebu Malik yo- . 
luyla ibn Abbas'dan ve Miirre yoluyla da ibn Mes'ud ve sahabeden bir 
topluluktan nakleder ki bu ayetin manas1 §Oyledir: Onlara cennette 
meyve getirilir. Meyveye bakmca bu daha once diinyada da nziklan
dtglmiz §eydi derler. Katade ve Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem de 
boyle demi§lerdir. ibn Cerir Taheri de bunu desteklemi§tir. ikrime ise 
der ki bu ayetin manas1; diin oldugu gibi demektir. Rebi' ibn Enes de 
boyle demi§tir. Miicahid ise bu ona ne kadar benzer diye tefsir etmi§
tir. 

ibn Cerir der ki; ba§kalan da §oyle dediler : Bunun te'vili birbirine 
~ok benzedigi i~in bize Cennet meyvelerinden r1z1klandmlan bu §eyler 
daha once nziklanchnldiklanmizm aymd1r derler. Qiinkii Allah Te~la, 
onlara, birbirine benzeyen boyle nimetler verilecek, buyurarak bunu 
belirtmi§tir. Siineyd ibn Davud, Yahya ibn Kesir'den nakleder ki, o 
§oyle demi§: Cennet ehlinden birine bir tabak bir §ey getirilir, ondan 
yer, sonra bir bR§kasi getirilir ve der ki daha once getirilenin aymd1r. 
Melekler ana derler ki ye, renkleri bir ise de tatlan degi§iktir. ibn Ebu 
Hatim der ki, bana babam ... Yahya ibn Ebu Kesir'den nakletti ki, o 
§oyle demi§ : 

Cennetin otu za'ferand1r, kumlan ise misktir. Qocuklar cennet eh
lini meyvelerle ziyaret ederler, onlar bu meyvelerden yerler, sonra ben
zeri meyve getirilir. So:n.ra cennet ehli onlara derler ki biraz once ge
tirmi§ oldugunuz buydu. <;ocuklar ise onlara §oyle derler; yeyiniz, ren
gi her ne kadar bir ise de tad1 degi§iktir. i§te Allah Teala'nm : «Onlara 
birbirine benzeyen boyle nimetler verilecekn ayetinin manasl budur. 
Ebu Ca'fer el-Razi, Rebi' ibn Enes'ten o da Ebu'l-Aliye'den nakleder ki 
((birbirine benzeyen>' demek bir k1sm1 bir k1smma benzeyip tad1 farkh 
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olan demektir. ibn Ebu Hatim der ki Miicahid, Rebi' ibn Enes, Siiddi'den 
de buna benzer bir ifade nakledilmi§tir. ibn Cerir tefsirinde Siiddi'nin 
isnad1yla na}deder ki. .. «Birbirine benzeyen>> ayetinden maksad, rengi 
ve goriiniimii aym olan, ancak tad1 benzemeyen nimetlerdir . . ibn Ce
rir'in tercihi de bu tefsirdir. ikrime ise diinya meyvesine benzeyen, ancak 
cennet meyvesi oldugu i<;!in <;!Ok daha tatll olan demektir, diye tefsir eder. 
Siifyan el-Sevri. .. ibn Abbas'dan nakleder ki: Cennette bulunan §ey
lerden hi<;! birisi diinyada bulunan §eylere benzemez, ancak isimleri ben
zer. Bir ba§ka rivayet de §oyledir. Diinyada Cennette bulunan §eylerin 
isminden ba§ka bir §ey yoktur. Bunu ibn Cerir Sevri rivayetiyle ... 
A'me§'den nakleder. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem «Onlara bir
birine benzeyen boyle nimetler verilecek» ayeti hakkmda §oyle demi§
tir: Diinyada oldugu gibi onlarm ismini bileceklerdir. Elmaya elma, 
nara nar diyeceklerdir. Ancak daha once diinyada nzlklandmldigimlz 
§eyin ayn1Sldlr diyerek bu kendilerine benzer goriinecektir. Onu bile
cekler, ancak tad1 aym oimayacakt1r. 

«Onlar i<;!in orada temiz e§ler de vard1r.» ibn Ebu Talha ibn Abbas' 
dan nakleder ki, her tiirlii rahats1z edici pisliklerden armrm§ e§ler de
mektir. Miicahid ise hay1zdan, idrardan, gaitadan, siimiik, tiikiiriik, me
ni ve <;!Ocuktan uzak demektir, der. Katacte rahats1z edici ve kotii galiz 

· kar§Ilanan §eylerden annm1§lard1r der. Katade'den bir ba§ka rivayette 
de hay1z ve rahats1zhk yoktur anlamma oldugu nakledilir. Ata, Hasan, 
Dahhak, Ebu Salih, Atiyye ve Siiddi'den de bu ifade nakledilir. 

ibn Cerir der ki bana Yunus ... Abdurrahman ibn Zeyd ibn Es
lem'den nakletti ki, o §oyle demi§; Temizlenmi§ten maksad, adet gor
meyendir. Onun dedigine gore Hz. Havva da isyan edinceye kadar 
boyle yaratllmi§tl. isyan edince Allah Teala ona dedi ki; seni temiz 
yaratmi§tlm, ancak bu agac1 kanattlgm gibi ben de seni kanatacag1m 
buyurmu§tur. Bu hadis garibtir. Hafiz Ebu Bekr ibn Merduyeh ... Eou 
Said kanaliyle Hz. Peygamberden nakleder ki : «Onlar i<;!in orada temiz 
e~ler de vardiT>> ayetinden ma:ksad hayizdan, gaitadan, tiikiiriik ve su
mukten uzak demektir. Bu hadis de garibtir. Hakim Mustedrek'inde 
Muhammed ibn Ya'kub vas1tas1yla ... Muhammed ibn Ubeyd'den aym 
hadisi nakleder ve Buhari ile Miislim'in §artma gore sahih oldugunu 
bildirir. Ancak bu iddia uzerinde durulmayt gerektirir. c;unku Ebu 
Hatim'in sozunu ettigi Abdiirrezzak, huccet olmas1 caiz olmayan biri
sidir. Ben derim ki dogrusu bu Kat~de'nin soyledigi gibidir. Allah en 
iyisini bilendir. 

«Hem onlar orada temelli kahc1d1rlar.>> i§te saadetin tamam1 bu
dur, ~unkii onlar bu emin makamda olmekten ve bitip tukenmekten 
emin olarak nimet i<;!erisinde yiizerler. Bu nimetin ne sonu, ne bitimi 
vard1r. Sermedi ve ebedi olarak devam eder. · Allah'tan bizi de onlann 
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ziimresinde · h8.§retmesi istenir. Muhakkak ki 0 comerttir, kerimdir, 
liitfu bol ve merhllmeti geni§tir. 

---------iZAHI---------

Bilindigi gibi, Kur'an-1 Kerim kiifiir ve isyan i~erisinde bulunan
lardan soz ettigi zaman iman ve takva iizerinde bulunanlan da soz 
konusu etmektedir ki, aralanndaki ~1k farkl kesin hatlanyla ortaya 
koysun. 

Ey Muhammed, iman ve salih ameller i§leyen mii'minlere miij
dele : Onlar i~in, canlarm istedigi, gozlerin zevkle seyreyledigi, kulak
larm duymad1g1 ve be§er kalbinden ge~meyen saYISIZ nimetlerin bulun
dugu cennetler vard1r. Orada aga~larm altmdan akan 1rmaklar ve 
tath meyveler vard1r. Cennet meyvelerinden birisi, mii'minlere sunul
dugunda hayret i~erisinde, ((bu meyveler, tlpki diinyada gordiiklerimiz 
gibi» derler. Ama ondan tatt1klarmda hayretle §ekil ve tiir baklmm
dan diinya meyvelerine benzedigini, tat ve giizellik bak1mmdan e§siz 
oldugunu farkederler. Bu meyvelerin diinya meyvelerine benzer olmas1 
mii'minlerin onu rahathkla yiyebilmeleri i~indir. Qiinkii insanlar ah§
tiklan §eye daha ~ok tutkundurlar. Cennetin ·nimetleri say1sizd1r. Al
lah'm miittaki kullan i~in hazirlad1g1 nimetleri dile getirmek miim
kiin degildir. Yiice Allah sadece bu ve benzeri ayetlerle bizim kavraya
cag1m1z §ekilde o nimetleri ifade buyurmaktad1r. Cennette daha once, 
insan ve cin eli degmemi§ tertemiz huriler vardlr. Orada mii'minler 
ebedi olarak kahrlar. 

Elbetteki Allah sivrisinekle veya ondan daha basit bir varllkla 
ornek vermekten ka~mmaz. Mananm a~1klanmas1 ve bilinen §ekilde 

, ger~egin izah1 i~in ornekler verilir. Eger kendisine ornek verilen §ey 
hak ve lslam gibi yiice bir degerse, .buna I§Ik ve nur ornegi verilir. 
Buna mukabil ornek verilen §ey, putlar gibi basit ve degersiz §eylerse · 
ona da sivrisinek ve oriimcek gibi varllklar ornek verilir. Ancak Allah 
katmda sivrisinekle deve arasmda, en kii<;iik varhkla en biiyiik mah
lukat arasmda hie; bir fark yoktur. Mii'minlerin kalbinde, onlan Al
lah'm kelamm1 tasdike sevk eden bir nur vardlr. Miilhid kafirler ise 
siirekli karars1zhk i<;erisindedirler. Kalplerinde hastallk bulunanlarla 
kafirler ((Allah bununla neyi kastetmi§tir?» diye sorarken, bu ayetlerle 
kendilerine kitap verilenlerin ve mii'minlerin imanlan artar. Sap1khga 
dii§enler ise, Allah'm ~endilerinden ald1g1 ahdi nakzedenlerdir. Bunca 
hiiccetleri bulunmasma ragmen Hz. Muhammed'e inanmayanlard1r. 
Halbuki kendi kitaplan olan Tevrat'ta O'nun peygamberligi yaz1lmi§. 
idi. Bunlar peygamberlerin bir k1snnm digerinden ay1rarak, kimine 
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inamrlar, kimini inkar ederler. Halbuki Allah tum peygamberlere inan
mayi emretmi§tir. Zaten bunlarm yegane maksad1 insanlar arasmda 
bozgunculuk yapmak ve sap1k inanc;larla insanlan aldatmakt1r. ~up
hesiz ki bunlar, dunyalanm husrana mahkum etmi§lerdir. <;unku dun
yada rezil olmU§lardlr, Allah'm gazabma ugramakla da ahiretlerini 
kaybetmi§lerdir. Bundan daha buyuk bir kay1p olabilir mi hie;? 

Bu bolumde de kafirlerin Kur'an kar§ISmdaki tutumlarmm anla
blmasma devam edilmektedir. Kufredenlere seslenilerek, Allah'm ru
bubiyetini inkar sadedinde ne gibi delilleri oldugu sorulmaktadir. Eger 
onlar kendi fltratlanyla ba§ba§a birakilsalar, kendiliklerinden Allah'
m azametinin delillerini bulurlardl. Allah kendilerine varhk ve akll 
nimetini ihsan etmi§ ve onlan yeryuzunde §erefli varhklar k1lm1§tlr. 
Omurleri ic;in bir sure tayin etmi§ ve neticede kendi katma gelip ce
zalandmlacaklanm belirtmi§tir. l§te yarablrm§ oldugunuz ve uzerin
de yurudugunuz yeryuzu, her turlu esrarm1 ke§fetmeye <;ah§tlginlZ 
dunya, bu bile sizin kufretmemeniz ic;in yeterli bir nedendir. Bunun 
da otesinde Allah'm inceliklerini kullanna bildirmedigi yuce kudret ve 
azametinin numunesi olan gokyiizu bulunmaktadir. Her §eyi ancak 
ve ancak Allah bilir. Bir §eyi yaratandan daha iyi bilen <;Ikar m1 hie;? 

---1000,- - -

26- Suphe yok ki. Allah bir sivrisinegi ve ondan da
ha kiic;uk bir~eyi misal getirmekten c;ekinmez. iman et
mi~ olanlar bunun Rablanndan bir gerc;ek oldugunu bilir
ler. Kafirler ise, . Allah bu misali vermekle ne murad et
mi~?t· derler. Allah onunla bir c;ogunu sap1tlr, bir c;ogu
nu da hidayete erdirir. Bununla fas1klardan ba$kasini sap
hrmaz. 
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27 - Allah'rn ahdini peki$tirdikten sonra bozanlar, 
birle$tirilmesini emrettigi $eyi koparanlar, yeryiiziinde fe
sad c;lkaranlar, i$te onlar hiisnlna ugrayanlann ta kendi
leridir. 

Allah'm Verdigi Bir Omek: 

SO.ddi, tefsirinde Ebu Malik kanahyla ... ibn Abbas'dan ve Murre 
kanahyla da ibn Mes'ud ve peygamberin ashabmdan bir topluluktan 
nakleder ki; Allah Teala munafiklar i~in onceki iki ornegi verdikten 
sonra, munatiklar, Allah bu gipi ornekler vermekten ylice ve mu
nezzehtir dediler. Bunun U.zerine Allah Teala bu iki ayeti inzal buyur
du. Abdurrezzak Ma'mer yoluyla Katade'den nakleder ki; Allah, sinek 
ve orumcegi zikredince mii§rikler bunlar da ne oluyor ki Kur'an-I Ke
rim'de zikrediliyor? dediler. Bunun U.zerine Allah Teala : «f;liiphe yok 
ki Allah, bir sivrisinegi ve ondan daha ku~uk bir §eyi misal getirmek
ten ~ekinmez ... » ayetini inzal buyurdu. Said Katade'den naklederek 
der ki: Allah Teala kitabmda sivrisinek ve orumcegi zikredince da
lalet ehli, Allah bunu zikretmekle neyi kasdediyor? dediler. Bunun O.ze
rine Allah Teala bu ayeti inzal buyurdu. Ben derim ki: Katade'den 
nakledilen birinci ifade bu ayetin Mekki oldugunu gosteriyorsa da du
rum boyle degildir. 

Said'in Katade'den rivayet ettigi ifade ise ger~ege daha yakmdir. 
Dogruyu en iyi Allah bilir. Ancak ibn CU.reyc MU.cahid'den Katade'nin 
bu ikinci nakline benzer bir ifade aktarrm§tir. ibn Ebu Hatim de Suddi 
ve Katade'nin soyledigine benzer bir sozu Hasan ve ismail ibn Ebu 
Halid'den nakleder. Ebu Ca'fer el-Razi, Rebi' ibn Enes'ten bu ayet hak
kmda §Oyle dedigini nakleder: Bu bir misaldir, Allah Teala anu dun
yaya ornek olarak vermi§tir. Bilindigi gibi sivrisinek a~ kalmca ya
§ar, doyduk~a olur. i§te bu Kur'an'da ornek verilen insanlar da boy
ledirler, onlar diinyanm kiri ve pisi ile dolduk~a Allah onlan ahr. Son
ra o §U ayeti okumu§tur : «Kendisiyle uyanldiklan §eyi unuttuklan 
zaman onlara her §eyin kap1s1m a~tlk.» Bu ifadeyi tbn Cerlr de nak
leder. ibn_ Ebu Hatim ise Ebu Ca'fer yoluyla ... Ebu'l-Aliye'den benzer 
bir rivayeti nakleder. Dogruyu en iyi bilen Allah'tir. 

Bu ayetin nuzul sebebi hakkmdaki ihtilat budur. ibn Cerir SU.ddi'
nin naklettigini tercih ediyor ve bunun sureye en uygun geldigini ifa
de ediyor ki, bu takdirde ayetin manas1 §Oyle olur: Allah Teala ister 
buyuk ister ku~uk olsun herhangi bir §eyi ornek olarak vermekten 

-:., <;ekinmedigini, ka~mmad1gm1, utanmad1gm1 haber vermektedir. 

((Ondan daha ku~iik» anlamma gelen ( ~ ~ w ) kelimesi hak-
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kmda iki goru§ var<hr. Birisine gore kuc;uklukte ve onemsizlikte on
dan daha a§ag1 demektir. Nitekim bir insan cimrilik ve kotiilukle ni
telendirildigi zaman duyan ki§i, «evet o ondan daha usttedir» derse 
niteledigim s1fatlann daha fazlas1 onda vard1r demek ister. ikincisi 
ise ondan daha buyiiktur demektir, c;unku Allah katmda sivrisinekten 
daha kuc;uk ve onemsiz bir §ey yoktur. Bu ibn Cerir'in tercih ettigi 
gorii§tiir. Allah kuc;uklukte ve onemsizlikte sivrisinek te olsa en kii
c;uk bir §eyi ornek vermekten kac;mmayacagm1 haber vermektedir. 
Nitekim bir ba§ka ayette orumcegi ve sinegi ornek vermi§tir: «Ey in- . 
sanlar bir misal verilmektedir, §imdi onu dinleyin : Sizlerin Allah'I bl
rakip taptlklanmz biraraya gelseler bir sinek bile yaratarmyacaklar
dir. Sinek onlardan bir §ey kapsa onu kurtaramazlar. Davah da davac1 
da ne kadar guc;suzdur.» (Haec, 73) 

Bir ba§ka surede ise §Oyle buyurmaktad1r : «Allah'tan ba§ka dost
lar edinenlerin durumu kendine yuva yapan orumcegin durumu gibi
dir. Evlerin en dayamks1z1 ise §iiphesiz oriimcegin yuvas1d1r, ke§ki bil
seler.» (Ankebut, 41). «Gormez misiniz, Allah ho§ bir sozu, koku sag
lam dallan goge dogru olan ho§ bir agaca benzeterek nas1l misal ver
mi§tir. insanlar ibret alsm diye Allah onlara ornek veriyor. Qirkin bir 
soz yerden kopanlmi§ koku olmayan c;irkin bir agaca benzer.» (ibra
him, 24). <<Allah iman edenleri dunya hayatmda ve ahirette saglam 
bir soz uzerinde tutar, zalimleri de saptmr. Allah diledigini yapar.>> 
(ibrahim, 27). 

Bir ba§ka ayette ise §Oyle buyurur: «Allah, hie; bir §eye gucu yet
meyen kole bir kulu ornek olarak verir .. . » (Nahl, 75). Bir ba§ka ayette 
ise §Oyle buyurur : «Allah sizin ic;in kendi ·nefsinizden bir ornek vermi§
tir . .. >> Bir ba§ka ayette ise §Oyle buyurur : Allah ortaklan bulunan bir 
adam1 ornek vermi§tir .. . (Nahl, 76). Ve nihayet §Oyle buyurur: «Bu 
ornekleri biz insanlara veriyoruz, onlan ancak bilgi:qler anlar.» (An
kebut, 43). Kur'an-1 Kerim'de pek c;ok ornekler vard1r. Nitekim selef
ten bir kiSmi §Oyle derni§lerdir : Kur'an'daki ornekleri duyup da an
lamaymca kendi kendime aghyorum c;unku Allah «Bu ornekleri biz in- . 
sanlara veriyoruz onlan ancak bilginler anlar.» buyurmu§tur. Mucahid 
ise «f}iiphe yok ki Allah bir sivrisinegi ve ondan daha kuc;uk bir §eyi 
misal getirmekten c;ekinmez ... » ayetini §Oyle tefsir etmi§tir: ister bu
yiik olsun, ister kuc;uk olsun, mu'minler orneklere inamrlar ve bunun 
Rableri katmdan gelme hakk oldugunu bilirler. Allah onunla diled1-
gini l;lidayete erdirir. Katade «iman etmi§ olanlar bunun Rablerinden 
bir gerc;ek oldugunu bilirler» ayetini §Oyle tefsir etmi§tir : Onun Rah
man'm kelam1 oldugunu ve Allah katmdan geldigini bilirler. Mucahid, 
Hasan, Rebi' ibn Enes'ten de bu §ekilde rivayet edilmi§tir. Ebu'l-Aliye 
«iman etmi§ olanlar bunun Rablerinden bir gerc;ek oldugunu bilirler)> 
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ayetini bu orneklerin gerc;ek oldugunu bilirler diye tefsir etmi§tir. Ka
firler ise «Allah bu misali vermekle ne murad etmi§? derler.» Nitekim 
Muddessir suresinde de Cenab-1 Allah §oyle buyuruyor : «Cehennemin 
bekc;ilerini yalmz meleklerden kllffil§lZdlr. Sayllanm bildirmekle an
cak kufredenlerin denenmesini ve kendilerine kitap verilenlerin kesin 
bilgi edinmesini ve inananlann da imanlarmm artmas1m sagladlk. Ken
dilerine kitap verilmi§ olanlar ve iman edenler §Upheye du§mesinler. 
Kalplerinde hastahk bulunanlar ve kufredenler ise Allah bu misalle· 
neyi kasdetti desinler. i§te Allah bOylece diledigini saptmr, diledigini 
dogru yola eri§tirir. Rabbmm ordulanm kendisinden ba§kas1 bilmez . . 
Bu, insanogluna bir ogutten ibarettir.» (Muddessir, 31). Aym §ekilde 
burada da Cenab-1 Allah: «Allah onunla birc;ogunu sap1tir, birc;ogunu 
da hidayete erdirir. Bununla fasiklardan ba§kasmi saptlrmaz» buyu
ruyor. 

Suddi, tefsirinde Ebu Malik kanahyla... ibn Abbas' dan ve Murre 
kanahyla da ibn Mes'ud ve Peygamberin ashabmdan bir topluluktan 
nakleder ki, «Allah bununla birc;oklarml>> yani munat1klan sap1t1r ve 
«birc;oklanm>> yani mu'minleri dogru yola eri§tirir. Kesin ve hak ola-
rak bilmi§ olduklan gerc;egi yalanlamalarmdan dolaYI bunlarm sapik
hgim artmr. Allah'm onlar ic;in verdigi o~ek kendilerine uygundur. 
Bu ornekle Allah onlan sap1k1Iga goturiir. Yine birc;ok ornekle iman 
ve tasdik ehlini de hidayete ula§tlnr. Onlann hidayetlerine hidayet 
ekleyerek imanlanna iman katar. Onlar Allah'm kendileri ic;in verdigi 
ornege kesin olarak uyduklanm kabul edip ikrar ederler. i§te onlarm 
hidayete ermeleri budur. «Bununla fasiklardan ba§kas1m saptlrmaz.>> 
Suddi bunlarm munaf1klar oldugunu nakleder. Ebu'l-Aliye de bunlarm 
nifak ehli oldugunu belirtir. Rebi' ibn Enes de bOyle demi§tir. ibn 
Cureyc Mucahid'den o da ibn Abbas'dan nakleder ki: «Bununla fasik
lardan ba§kas1m sapt1rmaz.» ayetinden maksad kafirler onu bilir ve 
kufrederler demektir. Katade fas1klar ise fl.S'ka dalmalar1 sebebiyle Al
lah tarafmdan sap1khga sevkedilirler demi§tir. ibn Ebu Hatim ishak 
ibn Siileyman kanaliyle... Sa'd'dEm nakleder ki : «Allah onunla birc;o
gunu saptmr.>> Yani haricileri demektir. 

~u'be, Amr ibn Murre kanaliyle Mus'ab ibn Sa'd'den nakleder ki~ 
o §oyle demi§ : Sen babama Allah Teala'nm «Allah'm ahdini peki§tir
dikten sonra bozanlar ... >> ayetini sordugumda, onlar Harurilerdir dedi. 
~ger bu isnad sahih ise Sa'd ibn Ebu Vakkas'm ayeti bu anlama tef
siridir, yoksa bununla Hz. Ali'ye Nehrevan'da kaf§l c;1kan haricilere 
kar§l delil gostermek istenmi§ degildir. (,;unku ayetin nuzUlu Sirasmda 
bunlar yoktular. Sahih olduklan vas1flan itibariyle bu ayetin muhte
vasi i~;erisine girenlerle birlikte onlar da girmi§lerdir. Onlara harici 
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denmesinin sebebi; imama itaattan di§an ~1kmalan ve islam §eriatiy
le hiikmetmekten uzakla§malandlr. 

Fas1k, liigatta itaattan ~1kan ki§i demektir. Araplar hurmaya ka-

bugundan ~1ktlg1 zaman ( J.-.! ) kelimesini kullamrlardl. Bu ma

nadan olarak fare deliginden <;ll~lp bozgun yapt1gmdan dolay1 ona 

~_,! ) ad1 verilmi§tir. Buhari ve Miislim'de sabit olduguna gore 

Hz. Ai§e (r.a.) Rasulullah'm §oyle dedigini nakletmi§tir: «Be§ §ey fa
Slk (haddi a§an) . olup helal ve haram amnda (ihramda iken) oldiirii
liirler. Bunlar karga., delice (dolenge~) ku§u, akrep, fare ve azgm ko
pektir.» Fas1k kelimesi; kafiri ve asiyi ic;;ine allr. Anc~k kafirin faslk
llgl daha §iddetli ve daha a§lruilr. Ayetteki fas1ktan murad kafirdir. 
§iiphesiz ki Allah Teala en iyisini bilir. <;iinkii ayette itaat eden fa
siklar §6yle nitelendirilmektedirler : «Allah'm ahdini peki§tirdikten son
ra bozanlar, birle§tirilmesini emrettigi §eyleri kesenler, yeryiiziinde fe
sad «;;lkaranlar, i§te onlar hiisrana ugrayanlarm ta kendileridir.» Bu 
s1fatlar mii'minlerin s1fatma aykm dii§en kafirlerin s1fatland1r. Nite
kim Allah Teala Ra'd suresinde §6yle buyurur: «Sana Rabbinden in
dirilenin hak oldugunu bilen kimse, hie;; onu bilmeyen kore benzer mi? 
Ancak ak1l sahipleri ibret allrlar. Onlar ki Allah'm ahdini yerine geti
rirler ve anla§may1 bozmazlar. Onlar ki Allah'm birle§tirilmesini · em
rettigi §eyleri birle§tirirler, Rablerinden korkarlar ve hesabm kotii
siinden c;;ekinirler. Onlar ki Rablerinin nzas1m dileyerek sabrederler, 
namaz1 k1larlar, kendilerine verdigimiz nz1ktan gizli ve a~1kc;;a infak 
ederler, iyilik yaparak kotiiliigii ortadan kaldmrlar. i§te onlara bu diin
yamn kar§1hg1 olarak girecekleri Adn cennetleri vard1r. Babalarmm, e§
lerinin, c;;ocuklarmm, iyi olanlan da oraya girerler. Melekler hep birden 
yanlarma girip «sabretmenize kar§Illk selarri olsun size, buras1 diin
yamn ne giizel bir kar§Ihgidlr» derler.» (Ra'd, 19- 24). Buna mukabil 
fas1klar hakkmda da §6yle buyurur: «Peki§tirdikten sonra Allah'm 
ahdini bozanlar ve Allah'm birle§tirmesini emrettigini koparanlar ve 
yeryiiziinde bozgunculuk yapanlar, i§te la'net onlara ve kotii yurt ola-
rak cehennem de onlarad1r.» (Ra'd, 25) . 

Tefsir ehli fas1klarm bozduklan belirtilen ahdin manas1 konusun
da ihtilafhd1rlar. Baz1Iarma gore bu, Allah'm yaratlklarma bir buy
rugu, emrettigine itaat etmeleri, nehyettiginden kac;;mmalan konu
sunda bir emridir. Bu emri kitaplarmda ve resullerinin dilleriyle ac;;Ik
laml§tlr. Bu ahdi bozmalan demek onunla amel etmeyi b1rakmalan 
demektir. Diger bazllan da dediler ki; a.ksine bu, ehl-i kitaptan kafir
ler ile miinaf1klar hakkmda nazil olmu§tur ve Allah'm kendilerinden 
ald1g1 halde onlarm bozduklan belirtilen ilahi ahid ise Tevrat'ta yap-
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malanm emrettigi hususlar ile gonderildigi zaman Hz. Peygamber 
(s.a.) 'e tabi olup onu tasdik etmeleridir. Peygamberin Rabbi katm
dan getirdiklerini dogrulamalandir. Bu ahdi bozmalan onu gen;ek ola
rak tamd1ktan sonra inkar etmeleridir. Allah'm , kendi nefislerinden 
anu insanlara ac;Iklayip saklamayacaklanna dair almi§ aldugu ahdi, 
insanlara bildirmeyip saklamalandir. i§te Allah Teala anlarm bunu 
arkalarma attiklanm ve az bir paraya satm aldiklanm bildirmektedir. 
ibn Cerir Merhum'un ve Mukatil'in tercih ettigi gor\i§ budur. 

Digerleri de dediler ki : Bu ayetle butun kuftir, §irk ve nifak ehli 
kasdedilmi§tir. Allah'm onlara ahdi ise rububiyetine delalet eden de
liller getirerek vahdaniyetini gostermi§ almasidir. Allah'm onlara ahdi 
hie; bir kimsenin benzerini getirmeye muktedir olamadigi muci?;elerle 
peygamberlerinin dagrulugunu tasdik ettigi emir ve nehyidir. Bu ah
din bozulrnasl ise delillerle dogru aldugu sabit alan hakikatlan kabul 
etmemeleri .ve peygamberin getirdigi §eylerin hak oldugunu bile bile 
peygamberi ve kitaplan yalanlamalandir. Mukatil ibn Hayyan'dan bu-

. na benzer bir rivayet nakledilir ki bu hasendir. Ba§kalan da dediler 
ki, Allah Teala'nm sozkonusu ettigi bu ahid, insanlan Hz. Adem'in sul
bunden c;Ikard1g1 zaman onlardan almi§ ald1J.gu ahiddir. Nitekim bu 
hususu Cenab-1 Allah §Oyle nakleder: «Hani Rabbm insanaglunun sul
bunden soyunu devam ettirmi§, onlara ben sizin Rabbm1z degil miyim? 
demi§ ve buna kendilerini de §ahid tutmu§tu. Onlar da evet §ahidiz de
mi§lerdi. Bu, k1yamet gunu bizim bunda haberimiz yaktu, dersiniz ve
ya daha once babalanm1z Allah'a ortak kO§illU§lardi biz de ondan san
ra gelen bir soyuz, bizi bo§a c;ah§anlarm yaptlklanndan oturu yak eder 
misin? dersiniz, diyedir.» (A'raf, 172 -173). Bu ahdi bazmalan demek 
ona uymamalan demektir. Mukatil ibn Hayyan'dan da boylece nakle
dilmi§tir. Bu sozleri ibn Cerir Taberi tefsirinde nakleder. 

Ebu Ca'fer el-Razi, Rebi' ibn Enes'ten nakletti ki a Ebu'l-Aliye'~ 
nin Allah Teala'mn : «Allah'm ahdini peki§tirdikten sonra bozanlar ... n 

ayeti hakkmda §6yle dedigini nakletmi§tir. Munaflklarm alti ozelligi 
vard1r : insanlar uzerine galip geldikleri takdirde bu ozelliklerini izhar 
ederler. Bunlar §U hususiyetlerdir : Konu§tuklan zaman yalan soyler
ler, vadettikleri zaman donerler, emanet olundugunda hiyanet ederler. 
Allah'a soz verdikten sonra onun ahdini bozarlar, Allah'm birle§mesini 
emrettigi bag1 kopar1rlar, yeryuzunde fesad c;1kanrlar. Eger galibi.yet 
kendilerinin degil de ba§kalarmm olursa §U tic; ozelligi izhar ederler : 
Konu§unca yalan soylerler, vadedince donerler, emanet olununca hi
yanet ederler. Rebi' ibn Enes de bOyle demi§tir. Suddi tefsririnde, all
nan ahdin Kur'an'da sozkonusu olan ahid oldugunu, onlann bu ahdi 
kabul ettikten sonra kufre donup ahdi bozduklanm belirtir. 

«Birle§tirilmesini emrettigi §eyi kesenler. ll Denildi ki bundan mak-. 
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sad slla-i rahimdir. Nitekim Katade §U ayet-i kerime gibi bunu da tef
sir etmi§tir: «Eger donerseniz yeryiiziinde fesad ~1kanp rahimlerinizi 
kopanrsm1z.)) (Muhammed, 22). ibn Cerir de bu gorii§ii tercih etmi§
tir. Denildi ki; burada kasdolunan ~ok daha umumidir. Bununla Al
lah'm birle§tirilmesini emrettigi her §ey ve kopanhp atilmasim bu
yurdugu her bag kasdedilmi§tir. Mukatil ibn Hayyan «i§te onlar hiis
rana ugrayanlarm ta kendileridir)) ayetini ahirette hiisrana ugrayan
lar §eklinde tefsir etmi§tir. Keza onlann iizerine lanet ve kotii yurt 
vard1r ayetini de boyle tefsir etmi§tir. Dahhak, ibn Abbas'dan nakletti 
ki o §oyle demi§: Allah'm miisliiman olmayanlara nisbet ettigi her §ey 
hiisran ornegidir. Hiisranla kiifrii kasdeder. !slam ehline nisbet ettigi 
hiisran tabiriyle giinah kasdolunur. ibn Cerir der ki, hiisrana ugrayan
lar Allah'a isyanlan sebebiyle Allah'm rahmetinden kendi paylanm 
eksiltenlerdir. T1pk1 ana sermayesini, sattlg1 malm i~erisinde veren tiic
carm kaybetmesi gibi. Kafir ve miin8.f1k da insanlarm ilahi rahmete en 
c;ok muhtac; olduklan k1yamet giiniinde Allah'm kullan ic;in yaratmi§ 
oldugu rahmetten mahrum olmakla hiisrana ugramaktad1rlar. 

28 - Nasll oluyor da Allah't inkar ediyorsunuz? Hal
buki siz oluler iken 0 diriltti. Sonra sizi oldurecek, sonra 
tekrar diriltecek, en sonunda yaln1z O'na donduriilecek
siniz. 

Allah'• Nasd inkar Edebilirsiniz?: 

Allah Teala k~dretini ve varhgm1 delil getirerek, kullan iizerin
de tasarruf sahibi olan yaraticihgmi ornek vererek buyuruyor ki ((Na
Sll oluyor da Allah'1 inkar ediyorsunuz?)) O'nun varhgm1 nas1l redde
diyor veya onunla beraber ondan ba§kalanna ibadet ediyorsunuz? «Hal
buki siz oliiler iken 0 diriltti.n Siz yoktunuz, sizi yoktan varhga ~Ikart
tl. Nitekim bir ba§ka ayet-i kerime'de §oyle buyurur: «Yoksa onlar hi~ 
bir §eyden mi yarablrm§lar veya yaratlc1lan kendileri midir? Yoksa on
lar m1d1r gokleri ve yeri yaratrm§ olan? Haytr onlar yakin getirmezler.)) 
('Tur, 36). Bir ba§ka ayet-i kerime'de de §Oyle buyurulur: <<insamn iize
rinden oyle bir zaman ge~ti ki o amlmaya deger bir §ey bile degildi.» 
(insan, 1). Bu konuda daha pek ~ok ayet-i kerime vardu. 
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Sufyan el Sevri.. Abdullah ibn Mes'ud (r.a.) 'dan nakleder ki o 
Allah Teala'nm : ((Dediler ki : Rabbimiz bizi iki defa oldurdun ve iki 
defa dirilttin.>> ayetinin manas1 Bakara suresindeki: ((Halbuki siz olu
ler iken 0 diriltti, sonra sizi oldurecek, sonra tekrar diriltecektir>> aye
tidir. ibn Cureyc, Ata'dan o da ibn Abbas'dan nakleder ki ((Siz Oliiler 
iken 0 diriltth ayeti, babalanmzm sulbunde olu idiniz, yaratllmcaya 
kadar hit; bir §ey degildiniz, sonra 0 sizi yarattl, sonra tekrar gert;ek 
olumle oldurecektir. Sonra da sizi oldukten sonra yeniden diriltecek
tir, demektir. Bu ayet §Unun gibidir: ((Rabbimiz bizi iki defa oldurdun 
iki defa d1rilttin>> (Gafir, 11). Dahhak .ibn Abbas'dan ((Rabbimiz bizi 
iki defa oldurdun, iki defa dirilttin)) (Gafir, 11) ayeti hakkmda §Oyle de
digini nakleder: Allah sizi yaratmazdan once topra-k idiniz, bu bir olii§
tur. Sonra sizi diriltti ve yaratlll§ bah§etti, bu ise bir hayattlr, dirilmedir. 
Sonra sizi oldurur ve kabirlere goturiilursunuz bu da bir ba§ka olmedir. 
Sonra k1yamet giiniinde tekrar diriltir ki, bu da bir ba§ka hayattlr. Bu iki 
olum iki hayatt1r ki Allah Teala'mn bu kavli gibidir: ((Halbuki siz olu
ler iken 0 diriltti, sonra sizi oldurecek, sonra tekrar diriltecektir, en 
sonunda yalmz O'na donduriileceksiniz.>> Suddi de kendi senediyle ibn 
Abbas'dan ve Murre'nin rivayetiyle ibn Mes'ud ve ashabtan bir toplu
luktan. Ebu'l-Aliye'den, Hasan el-Basri'den, Mucahid'den Katade'den, 
Ebu Salih'den, Dahhak'tan, Ata el-Horasani'den bunun gibi bir goru
§U nakleder. Sevri de der ki; Suddi Ebu Salih'den bu ayet hakkmda; 
sizi kabirde diriltir, sonra olduriir §eklinde bir rivayet nakletmi§tir. ibn 
Cerir Yunus kanallyla ... Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem'den nak
leder ki; Allah onlan Adem'in belinde yaratrm§, sonra onlardan ahid 
alml§, sonra onlan oldurmii§ sonra da rahimlerde tekrar yaratmi§, 
sonra tekrar oldurmii§, sonra da k1yamet giinunde tekrar diriltmi§tir. 
i§te 'Allah Teala'mn: ((Rabbimiz bizi iki defa oldurdun ve iki defa 
dirilttin)) ayetinin manas1 budur. (Gafir, 11). Bu ve onceki rivayet 
garib bir Iaf1zd1r. Sahih olan ibn Mes'ud, ibn Abbas ve tabiinden soz
konusu cemaatm naklettigi rivayettir. Bu husus Allah Teala'mn l}U 
ayetinde oldugu gibidir: ((De ki, Allah sizi diriltir, sonra oldurur, son
ra da geli§inde §Uphe bulunmayan k1yamet gunu sizi toplar, ancak in
sanlarm t;ogu bunu bilmezler.>> (Casiye, 26) . 

29 - Yerde ne varsa hepsini sizin i<;in yaratan, son-
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ra gage yonelip onlan yedi gok halinde diizenleyen O'dur. 
0, her ~eyi bilendir. · 

He~eyi Yaratan Allah'tu: 

Allah Teala insanlarm yaratild1klarma delil olarak kendi nefisle
rinde mii§ahede ettikleri orneF-.leri zikrettikten sonra, goklerin ve ye
rin yaratih§lanyla ilgili bir ba§ka delili zikrediyor: «Yerde ne varsa 
hepsini sizin i~in yaratan, sonra goge yonelip onlan yedi gok halinde 

diizenleyen O'dur.» Burdaki ( .1 _,:--1 ) istiva kelimesi kas1t ve yo

nelmek manasmadlr. <;iinkii kelime harfi cer edatl olan ( ~~ 

ile miiteaddi (ge~i§li) hale gelmi§tir. Diizenleyen manasma gelen 

.JA I~ ) kelimesi ise yedi gok halinde yarattl demektir. Gok bu-

rada cins isimdir. «0, her §eyi bilendirl) yani ilmi yaratbg1 her §eyi 
kU§atml§tlr, demektir. Nitekim bir ba§ka ayeti kerime'de §Oyle der: 
((Yaratan bilmez mi hi~? 0 Latif'tir, Ha:bir'dir.>> (Miilk, 14). Bu ayeti, 
Secde suresindeki §U Ayet-i Celile a~1klamaktad1r: : «De ki siz yeri iki 
giinde yaratam ffil inkar ediyor ve O'na e§ler kO§Uyorsunuz? 0 alem
lerin Rabb1'd1r. Yeryiiziine sabit daglar yerle§tirdi, onu miibarek !r..Il
di, nz1klanm arayanlar i~in yeryiiziiniin bitkilerini e§it olarak dort 
devre i~inde yeti§tirmesi kanununu koydu. Sonra duman halinde bu
lunan goge yoneldi, ona ve yeryiiziine isteyerek veya istemeyerek ouy
ruguma gelin dedi, . ikisi de isteyerek geldiler. Allah bunun iizerine iki 
giin i~inde yedi gok var etti ve her gogiin i§ini kendisine cildirdi. Ya
km gogii l§tklarla donattlk ve bozulmaktan koruduk. i§te bu, Bilen, 
Aziz Allah'm takdiridir.l) (Fussilet, 9 - 12). Bu Ayet-i Kerime de gos
teriyor ki Allah Teala once yeryiiziinii yaratmaya ba§larm§, sonra yedi 
gogii halketmi§tir. Bina yapanlarm durumu da boyledir. Once alt ta
rafl yapmaya ba§lar, sonra iist k1sm1 yaparlar. Bundan sonra zikrede
cegimiz gibi miifessirler de bu hususu tasrlh etmi§lerdir. Ancak «Sizi 
yaratmak m1 daha zordur, yoksa gogii yaratmak m1? Ki onu Allah bina 
edip yiikseltmi§ ve ana §ekil vermi§tir. Gecesini karanhk yapmi§ ve 
giindiiziinii aydtnlatmt§tlr. Ardmdan yeri diizenlemi§tir. Suyunu on
dan ~tkarrm§ ve otlak yer meydana getirmi§tir. Daglan ana yerle§
tirmi§tir.» (Naziat, 27 - 32) ayetine gelince denildi ki, burada yer alan 

sonra ( ) kelimesi fiilin fiile atf1 i~in degil, haberin habere atf1 

i~in kullamlrni§ atlf edatldtr. 
Denildi ki, yerin diizenlenmesi, goklerin yaratth§mdan sonrad1r. 

Bunu ibn Ebu Talha, ibn Abbas'dan rivayet etmi§tir. Siiddi tefsirinde 
Ebu Malik ve Ebu Salih yoluyla ibn Abbas'dan ve Miirre yoluyla da 
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ibn Mes'ud ve. ashabtan bir topluluktan nakleder ki: «Yerde ne var
sa hepsini sizin i~in yaratan, sonra goge yonelip onlan yedi gok halin-, 
de diizenleyen O'dur.» Ayeti hususunda onlar §oyle demi§lerdir: Al
lah Tebareke ve Teala'nm ar§I suyun iizerindeydi, suyun yaratilmasm
dan once hi~ bir §ey yaratilmami§tl. Allah yaratiklan yaratmak iste
yince sud~ buhar meydana getirdi. Buhar suyun iizerinden yiikseldi 
ve bu yiikselen §eye yiikseklik manasina «gok» dedi. · Sonra suyu ka
tlla§tlrdl ve ondan bir tek yer meydana getirdi, sonra bu yerleri par
~aladl ve onlan iki giinde -pazar ve pazartesi giinii- yedi yer haline 
getirdi. Yeri bahgm iizerinde yarattl ki bahk Allah Teala'mn Kalem 
suresinde: «Nun ve Kaleme Andolsun ki. .. >> (Kalem, 1) sozkonusu 
edilen Nun bahg1d1r. Bahk sudad1r. Su ise kayahgm iizerindedir. Ka
yahk hi~ bir bitki bitirmeyen biiyiik bir ta§m iizerindedir. Ta§ ise, bir 

- melegin Sirtlndadir, melek te bir kayanm iizerindedir kaya riizgard1r. 
i§te Hz. Lokman'm «Ne gok vard1 ne yeryiizii. Balik hareket etti ve kl
mildadi, yeryiizii sarslld1 ve iizerine daglar ~ekilerek durduruldu bu
nun i~in daglar yeryiiziiniin iizerine oturtulmu§tUr» diye bahsettigi 
kaya budur. Allah Teala'nm Nahl suresindeki: «Yeryiiziinde sarsilma
yasmiz diye sabit daglar, nehirler ve belki yolunuzu bulursunuz diye 
yollar ve i§aretler meydana getirmi§tir. Onlar yildizlarla da yollanm 
bulurlar.» (Nahl, 15- 16) ayetinde bahsettigi daglard1r. Allah daglan 
yeryiiziinde yaratmi§ ve yeryiiziinde halkm yiyecegi g1da maddelerini 
ve aga~lan da sah ve ~ar§amba giinii olmak iizere iki giinde yarat
IDI§tlr. Nitekim bu hususta da §Oyle buyurur: «De ki siz, yeri iki gun
de yaratam IDI inkar ediyor ve O'na e§ler kO§Uyorsunuz? 0 alemlerin 
Rabb1'd1r. Yeryiiziine sabit daglar yerle§tirdi, onu miibarek k1ld1. Rl
ziklanm arayanlar i~in yeryiiziiniin bitkilerini e§it olarak dort devre 
i~inde yeti§tirmesi kanununu koydu.» (:i?ussilet, 9- 10). «Sonra duman 
halinde bulunan goge yoneldi.>> Bu duman suyun buharla§masmdan . 
olmu§tu ve bir tek gok halinde idi, sonra onlan par~alad1, per§embe ve 
cuma giinleri iki giinde yedi gok haline getirdi. Cuma giiniine, Cum'a 
denmesinin sebebi Allah'm o giinde goklerle yeri birle§tirmi§ olmasm
dandir. «Allah bunun iizerine iki giin i~inde yedi gok var etti ve her 
gogiin i§ini kendisine bildirdi.>> (Fussilet, 12). Allah her gokte melek
lerle beraber onlnm yaratlklanm yaratti, denizleri, daglan ve daha bi
zim bilmedigimiz §eyleri. Sonra diinya gogiinii yildizlarla siisledi ve onu 
~eytanlardan korunan bir korunak ve sus yapti. istedigi §eyleri yarat
tlktan sonra Ar§a yoneldi. i§te ayet-i kerime'deki : «Sonra goge yone
lip onlan yedi gok halinde diizenleyen O'dur.» ayetiyle Enbiya suresin
deki: «Gokle yer biti§ik idi onlan biz ay1rd1k.» (Enbiya, 30) ayetinden 
kastolunan budur. 

Tefsir, C. II, F. 16 



242 iBN KESiR (Ciiz: 1. Sure: 2 

ibn Cerir der ki bana Musenna ... Abdullah ibn Sellam'dan nak
Ietti ki, o §oyle demi§ :Allah yaratmaya pazar giinii ba§ladi. Pazar ve 
pazartesi giinii iki giinde yerleri yaratt1, sah ve ~ar§amba giinii yer
lerdekl nz1klarla daglan yaratti. Per§embe ve cum'a giinii gokleri ya
ratti. Cum'a giinii son amnda yaratmay1 bitirdi. Ve burada acele ola
rak Adem'i yarattl i§te k1yametin kopacag1 saat ·te bu saattir. Miicahid 

· der ki: ((Yerde ne varsa hepsini sizin i~in yaratan ... >> ayetinin anlam1, 
Allah gokyiiziinden once yeryiiziinii yarattl, demektir. Yeryiiziinii ya
ratmca ondan bir duman ~1ktl. i§te: ((Sonra duman halinde bulunan 
goge yoneldi ve onu yedi gok halinde diizeltti» buyuran ayetin rna
nasi budur. ,Yani birbiri iistiinde yedi gok ve birbiri altmda yedi yer var 
etti, demektir. 

ibn Ebu Hatim, ibn Merduyeh'den bu ayetin tefsiri konusunda 
Nesei ve Miislim'in de rivayet ettigi hadisi nakleder ki bu hadiste ibn 
Ciireyc ... Ebu Hiireyre'nin §Oyle dedigini bildirir: ResUlullah (s.a.) eli
mi tuttu ve dedi ki Allah toprag1 cumartesi giinii yaratt1, onun iizerin
deki daglar1 pazar giinii yarattl, pazartesi giinii aga~lan yarattl, sall 
giinii kotiiliikleri, ~ar§amba giinii aydmhg1 yarattl. Per§embe giinii yer
yiiziinde canlllan yayd1, ve cum• a ' giinii son saatte ikindi ile ak§amm 
arasmda Hz. Adem'i yarattl. 

Bu hadis Miislim'in garib hadislerindendir. Bu konuda Ali ibn el
Medeni ve Buhari ve daha ba§ka bir~ok haf1zlar soz soylemi§ler ve bu
nun Ka'b'm sozii oldugunu belirtmi§lerdir. Bu sozii o, Ka'b el-Ahbar'
dan duymu§, ancak baz1 raviler yamlarak onu merfu hadis haline g~ 
tirmi§lerdir. Beyhaki de bOyle kaydeder. 

----- iZAHI 

Kainatm yaratlll§I giiniimiiz ilminin en~ok ilgilendigi konularm 
ba§mda gelir. Geosentrik sistemden Heliosentrik sisteme ge~i§, Kepernik 
ve Galile'nin astronomi alanmdaki ~ah§malan, Kont-Zaplace veya ~ar
PI§ma teorisi, biiyiik patlama (Big-Bang) teorisi bu alanda en~ok ta.r
tl§Ilan konulardir. Diinyamn yaratlll§I ile ilgili :rrtukaddes kitaplarda 
da izahlar bulunmaktadir. i§te bu ayette Kur'an-1 Kerim kainatm ya
ratlh§l konusunun bir cephesine temas etmektedir. Biz bu konuda 
Nesefi'nin Cevheri'nin Re§id R1za'mn, Elmallll'nm, Mevdudi'nin, Sey
yid Kutubun gorii§lerine yer verecegiz: 

Bunlarm tesviyesinin manas1; yaratlh§lanm diizeltmek ve ta'dil 
edip egrilikten ~1karmak veya yaratlli§lanm tamamlamaktlr. Burada-

ki ( ~ ) ((sonra» edatl goklerin yaratlli§mm yerin yaratlll§mdan 
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once oldugunu a~1klamak i~indir. Ancak bu ifade «Ondan sonra yeri 
yuvarlak klldl.» ayetine ters dii§rnez. <;iinkii yerin cirmi'nin yaratlh~l 
gogiin yaratlh§mdan oncedir. Yuvarlak kllmmas1 ise daha sonrad1r. 
Hasan'dan nakledildigine gore; Allah yeryiiziinii, Beyt el-Mukaddes'in 
yerinde ceviz k1racak ta§ §eklinde yaratnn§tlr. Uzerinde duman bulu
nuyordu. Sonra dumam ka1t11rd1 ondan gokleri yarattl ve ta§I yerinde 

· b1raktl. Ordan da yeri yayd1. i§te Allah Teala'mn «Gokler ve yeryiizii 
biti§ikti, biz ayud1k.» ayetinin manas1 budur. Allah Teala yeryiiziinii 
yaratmca cinleri yeryiiziine, melekleri de gokyiiziine yerle§tirdi. Cinler 
yeryiiziinde bozgunculuk yaptllar. Meleklerden bir taife gonderdi ve 
onlan denizlerdeki adalara ve daglann ba§ma kovdular ve kendileri 
onlarm yerine yerle§tiler. i§te Allah'm; peygamberine k1ssalanm zik
retmesini emrettigi husus budur. (Nesefi, Medarik, I, 96- 97). 

Diinya ve Gezegenler : 

Cevheri de §6yle diyor: 
iyi bil ki, biz bu yeryiiziinde mahbusuz, bu batakhga dalrnl§lz. <;e

§itli alemler ve arzular, alemleri kavramaktan ve hakikatlan bilmek
ten, kainattaki harikalan a~Iklamaktan bizi ahkoyuyor. Gokler alemi 
bizim gordiigiimiiz alemden daha parlak, daha muazzam, daha aydm
hk ve daha giizel oldugu ic;in ak1l sahiplerinin nazarlan ve din adam
larmm gorii§leri · gokler alemine tak1lm1§tlr hep. Yunanlllarm naklet·· 
t!gine ve Batla:tnyuslar zamanmda iskenderiye bilginlerinin yapt1klan 
ara§tlrmalara gore, yeryiizii alemin merkezini te§kil ediyordu. Ay, Uta
rid, Ziihre, Giine§, Merih, Mii§teri, Ziihal ise yeryiiziiniin ~evresinde do
niiygrlardl. Ve her birisi, dogudan batlya dogru diinyamn etrafmda 
belirli bir yoriingeyi izliyordu. Onlarm belirttigine gore, gezegenlerin 
ozel bir yoriingeleri . vardl. Yedi gezegenin giinliik hareketleri her biri 
digerinin tersine, dogudan batlya ve batldan doguya idi. Yoriingelerin
de bu y1ldizlar gittikleri yoniin tersine donen bir c;arkm · iizerinde ge
zin~n karmcaya benziyorlardl. Bu hareketlerle ay ytll, giine§ y1h ve 
diger ylld1zlarm ylllan tesbit ediliyordu. Onlar diyorlardl ki; bu yedi 
gezegeni kU§atan .iki gezegen daha vard1r. Bunlar da sabit gezegenlerle, 
Atlas gezegenidir. Ve yine diyorlard1 ki, bizim sekizinci bir yoriinge 
daha farzetmemiz lazlrn ki onda sabit ytldlzlar bulunsun, dokuzuncu 
bir yoriinge daha tesbit etmemiz laz1m ki, giinliik hareketin ba§lang1c1 
orada ba§lasm. Yoriingelerin s1rasma gelince o da aym §ekilde Sirala
myordu. Bu konuda uzun uzad1ya deliller serdediyorlardl ki gerc;ekte 
bunlarm hie; bir dayanag1 yoktu. Hatta giine§in . yoriingesini, dordiincii 
s1raya koyduklan ic;in giizellerin gogsiindeki gerdanllgm §emsesine 
benzetmi§lerdi, c;iinkii o ortada bulunurdu. Diger feleklere gelince, on-
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lar altta bulunan yild1zm tistte bulunana ag1rllk verdigini ve ag1rhkh 
olanm digerinin altmda -oldugunu soyltiyorlardl. K1saca Batlamyus 
astronomisindeki gorti§ bundan ibarettir. Bu-gorti§tin etkisiyle yaz1lm1§ 
olan Barrtaba incili'nde denilir ki; «isa §oyle dedi : Ben size dogruyu 
soylerim ki, gokler dokuz tanedir. Bunlann arasma gezegenler yerle§
tirilmi§tir ki her biri digerinden erkek · ytirtiyti§tiyle be§ytiz sene uzak-

- hkta bulunur. Keza yerytizti de gokytiztinden 'be§ytiz sene mesafede 
bulunmaktadir. Ancak · bu ilk gok ve yerytizti arasmdaki kar§Ila§tlr-
manm tizerinde dur. Qtinkti yerytiztintin bir kum tanesinden btiytik ol
dugu kadar ilk gok, yerytiztinden daha btiytikttir. Bu fazlallk ikinci-' 

· sinden daha fazla, ti~tincti de ikincisinden daha fazlad1r. Ve bu, bOy
Ieee digeri bir oncekinden daha fazla olmak tizere, son gage kadar 
uzarur gider. Sana dogruyu soylerim ki, cennet btittintiyle yerytiziinden 
ve gokytiztinden daha btiyiikttir. T1pk1 yeryiiziintin bir kum tanesinden 
daha btiytik oldugu gibi.» 

Sonra Barnaba incili'nde denilir ki: «0 zaman Melek Cebrail isa
ya gelerek ona bir ayna gosterdi, parlakhgi gtine§in parlakhgi gibiydi 
ve isa o aynada §U sozleri gordti : Dogruyu soylerim ki, ebedi olan 
as1l cennet, btittintiyle gokytizti ve yerytiztinden daha btiytikttir. Ve 
nas1l yerytizti, bir kum tanesinden daha btiytikse i§te ben de Cennet'
ten daha btiytigiim. Denizlerin kumlanmn tanesinden ve denizdeki su
larm damlalarmm tanesinden ve hayvanlann derilerinin killarmm ta
nesinden <;ok daha fazla. Hatta gokleri ve Cenneti dolduracak kum ta
nelerinin say1smdan daha fazla ... » 

i§te Antik~ag filozoflarmm sozleri ve i§te incil'in ifadeleri. Sonra 
Yunan felsefesi Farabi ve ibn Sina'nm eliyle Arap~aya aktanldl ve 
feleklerin dokuz tane oldugu kararla§tmldl. Buria dayanan islam bil
ginleri, onlarm gorti§lerini inceledikten sonra dediler ki, -bu dokuz fe
lekten yedisi gok, ikisi de Ktirsi ve Ar§'t1r. Yedi gogtin zikri yukarda 
ge~ti. Ktirsi ise sabit y1ld1zlarm felegidir. Ar§ diger feleklerin gtinliik 
hareketlerini ku§atan dogu ve bat1 yonlerindeki yortingelerini ihata 
eden felektir, dediler. Bir sure sonra islam timmetinden btiytik filozof
lar ve se~kin bilginler, bu gorti§tin batll, §eriate ve akle ayk1n oldugu
nu farkettiler. Ve dediler ki, Kur'an'da sozkonusu edilen yedi gok Sl
mrlaylCl bir rakam degildir, ~tinkti say1 anla§Ilmaz. Zira bir ki§i benim 
yammda iki at vard1r derse, bu soz onun yamnda bin at olmas1 ile 
<;eli§mez. Filozoflar bu feleklerin kadim oldugunu ve fani olmasmm 
imkans1zhgm1 soylediler. Yildizlann da boyle . oldugunu belirt.tiler ki, 
bu hem akla, hem de dine aykmdir. Dediler ki; gtine§ kendi etrafm
da doner, ortada Atlas felegi veya ortada herhangi bir §ey yoktur, bti
tiin yildizlar bo§l ukta donmektedirler. ( ... ) Onaltmc1 as1rdan sonra 
geli§en astronomiye gore ise, bu alemlerin hepsinde dtinya, ay ve .Yll-. 
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d1zlar vard1r. Bunlar h1zla hareket eden fezaya dag1lll11§ duman gibiy
mi§ler. Milyonlarca sene boyunca hareket h1z1 kazanmalan neticesin
de, gune§ler olu§IDU§, sonra yine milyonlarca sene donmii§ler ve bu 
gune§lerden birisinden bizim giine§imizle gezegenleri kopmu§. Utarid , 
Zuhre, Yeryuzu, Merih, Mii§teri, Ziihal, Uranus ve Neptun te§ekkUJ 
etmi§. Bu gezegenlerin say1s1 sekizdir. Sonra Merih ile Mii§teri arasm
da alb yUZ kuc;uk gezegen uydusu bulundugunu tesbit etini§ler. Ancak 
bu alt.Iyiiz uydu birle§se hie; birisi aym buyiiklugu kadar yer i§gal ede·· 
mezler. Bu gezegenler gune§in etrafmda devrederler. Utarid devrini 
28 gunde tamamlar, Zuhre ise 226 gunde, Merih 321 giinde. Dunya 
1 yllda, Mii§teri 11 y1l 313 gunde, Ziihal 29 y1l 167 gunde, Uranus 48 
y1l 7 gunde, Neptun 148 y1l 268 gunde bir devir yapar. Ancak gune
§in etrafmda henuz ke§fedilmemi§ ba§ka gezegenler de oldugu saml-' 
maktad1r. ilmin harikalarmdan birisi de c;agda§ bilginlerin Mii§teri ile 
Merih'in arasmda bulunan uydulan ara§tlhp ve gezegenlerin gune§e 
uzak1Ig1 konusunda koyduklan krude uyannca bunlann say1lanm tes
bit ,etmi§ olmaland1r. Bu 'gezegenlerin gune§ten uzakllg1 belli bir oran 
dahilindedir. Bunlan §Oylece s1ralamak miimkundur: 

Utarid 0 + 4 4 X 9 36.000.000 mil. 
Zuhre 3 + 4 7 X 9 = 63.000.000 mil . 
Dunya 6 + 4 10 X 9 - 90.000.000 mil. 
Merih 12 + 4 16 X 9 144.000.000 mil. 
Gune§ 24 + 4 28 X 9 252.000.000 mil. 
Mii§teri 48 + 4 52 X 9 = 468.000.000 mil. 
Zuhal 96 + 4 100 X 9 900.000.000 mil. 
Uranus 192 + 4 196 X 9 - 1.764.000.000 mil. 
NeptUn ' 284 + 4 288 X 9 = 2.592.000.000 mil. 

i§te gezegenlerin gune§ten uzakhklan.' Yani bu uzakhklar yakla
§lk bir duzen ic;erisinde yer alml§ bulunmaktadlr. Buna gore her ge
zegenin derecesine dort eklenir ve dokuzla c;arp11Irsa gune§ ile arala
rmdaki uzakhk bulunur. Goriildugu gibi Utarid s1f1r derecededir, ona 
dort eklenip dokuzla c;arpildigmda uzak11g1 bulunur. Keza Zuhre i.i~ 

derecededir, dort eklenince yedi olur, dokuzla c;arp1lmca altml§U<; olur. 
Keza yer Ziihrenin iki katl olan altld1r; ona dort eklenince on olur, 
dokuzla c;arpilmca doksan milyon mil olur. Merih ise altlnm iki ile 
c;arp1m1 olan onikidir, buna dort eklenince onaltl olur, dokuzla c;arpl
lmca da yiizk1rkdort olur. Digerleri de boylece katlanarak gider. An
cak bu c;arp1mdan kuc;uk rakam farkhhklan bulunmaktadir. Qiinkil 
Zilhre'nin u~akhg1 67, Dunyamn uzak11g1 93, Merihin uzakllg1 143, Mi.\§
terinin uzakhg1 484, Zuhal'in uzakl1g1 887, Uranus'un uzakllg1 1782 ve 
Neptiin'un uzakhg1 da 2792 milyon mildir. 
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iyi bil ki; . Utarid ve Zuhre a§ag1 gezegenlerdir, t;finku onlarm yo
rungesi yerin yorungesinin it;erisindedir. Diger gezegenler ise yukan 
gezegenlerdir ki onlann yorfingesi yerin yorungesinin d1§mdad1r. Be
nim gune§ manzumesi hakkmdaki soylemek istediklerim bunlardu. 

Sabit y1ldlzlara gelince, onlann say1s1m Allah'tan ba§ka kimse bil
mez. Bilginler ara§tlrml§lar ve bunun yuzmilyonlan buldugunu tesbit 
etmi§lerdir. Buyuk teleskoplar vas1tas1yla t;ektikleri fotograflarla bu
nu tesbit etmektedirler. 

iyi bil ki; gune§in l§lgl bize sekiz dakika onsekiz saniyede ula§lt. 
En h1zll tren yeryuzunden gune§e dogru hareket etse ve gece gfinduz 
durmadan yal alsa, gune§e en erken an'cak 350 senede ula§masl mi.im
kundur. Ben bunu sana soyluyorum ki, Allah'm azamet ve celalinin 
miktanm anlayasm ve daha sanra sabit y1ld1zlan hakkmda soyleyecek
lerimi kavrayasm. 

iyi bil ki; gune§in l§lgl 1 saniyede 186.000. mil yal kat eder ve bir 
y1lda 6 milyar millik mesafe ahr. 

iyi bil ki; bize, en yakm y1ld1zm l§lgl 4 l§lk senesinde ula§Ir. Gu
ne§in I§Ig'l bize 8 dakika 18 saniyede ula§tlgma ve uzakhg1 da t;ak bfi· 
yuk bir mesafede alduguna gore bize 4 y1lda l§Igl ula§an y1ld1zlarm 
uzakhgm1 nas1l hesap edeceksiniz? 8 dakika nere, 4 y1l nere? Oyle y1l
d1zlar da vard1r ki bize l§lklan bin (1000) I§lk senesinde ula§amaz. 
Sirius yild1z1mn l§Igl bize 9 I§lk senesinde ula§lr. Keza l§lklan bize 14, 
30, 32 ve 50 sertede ula§an y1ld1zlar vard1r. 

iyi bil ki; ilim adamlan sabit ytldlzlan, l§lklarma gore taksim et
mi§lerdir. En parlak alan y1ld1z1 birinCi kadirdeh daha sanra gelen par
lakhktaki y1ld1zlan da s1rasma gore tasnif etrrii§Ierdir. Eskiler alti ka
dirden ylld1z tesbit etmi§ken, yeniler 20 kadire kadar ula§tlrml§lar
dlr. ( ... ) i§te insanlarm goklerle ilgili bildikleri §eyler bunlard1r. Al
lah seni karusun. iskenderiyye bilginlerinin anlattiklan ve Barnaba 
incil'inde nakledilenlerle bugunku insanaglunun bildikleri arasmdaki 
fark1, var sen k1yas. et. Allah'm azameti bugun <;ak daha a<;1k tecelli et
mi§tir. Gormuyar musun incil'de eskilerin sozu gibi her gok arasmda 
500 y1l aldugu anlatlhyardu ve 9 gok bulundugunu belirtiliyardu. Bu 
gogii musltimanlar yedi gok, ar§ ve kursi alarak belirtmi§lerdi. Buna 
gore, goklerin mesa.fesinin taplam1 insan yuruyfi§fiyle 4.500.000 sene
lik mesa.fe aluyardu. Bu ise bugun bilinene nisbetle <;ak basit bir ol
c;udur. Gormuyar musun bu mesafeyi I§lk 4 dakikadan daha az bir za
man i<;erisinde katetmektedir. Ve bugunkii insanlarm bildikleri ilahi 
kudretin geni§ligi, bugun bizimle gi.ine§ arasmdaki mesa.fenin yans1m 
ge<;miyardu. Qiinkii giine§in I§Igl bize 8 dakika 18 saniyede ula§lr. Gi.i
ne§in uzakllg1 da ne aluyar, az bir uzakhk. :<;unku g~e§ dunyam1za <;ak 
yakmd1r. 8 dakika nerede, bize en yakm y1ld1zm ril'esafesi alan 4 y1l 
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nerede? l§Igi bize binlerce senede ula§an YJ.ldizlara k1yasla bu mesafe 
ne kadar da kii~iik kahyor? Aklllar §a§mi§, gozler goremez olmu§; fi
kirler hayrette kalmi§. Eskilerin zikrettikleri ilahi azametle bugiin bi
linenler ne kadar farkh? Eger sen yildizlann I§Igmm bize ne kadar 
zamanda ul~tlgm1 bilritek istiyorsan, bizim her gece gozledigimiz yll
dizlarm bir ~ogunun I§Igmm bize yeryiizii yaratllmazdan once yollan
mi§ oldngunu, ancak §imdi goziimiize ula§tigim dii§iin. Ve yine, yer
yiizii yaratllmazdan once yola ~Ikmi§ fakat yok olmU§, ama I§Igi bize 
heniiz yeni gelmi§ olan y1ldizlar bulundugundan da ku§kU duyma. Biz 
§U anda onun ~ok onceden gonderdigi l§Igmi gozliiyoruz ve bize gelen 
I§Ik onun yok olmazdan onceki I§Igidir. ~u halde iskenderiyye bilgile
rine dayanarak ve incil'de yer alan bilgilerin, Kur'an'a uygun dii§en 
modern ilimlere nisbetle hi~ bir degeri yoktur. Oyleyse modern ilmin 
ke§fi, islam'a uygun bir ke§if olmu§tur ki bu da islam'm e§siz bir mu
cizesidir. 

Ben bu tefsirden buraya kadar olan k1snn yazdiktan sonra fazi
letli bir bilgin ziyaretime geldi. Yazdiklannn ona gosterince sevindi ve 
dedi ki, Allah sen den raz1 olsun, Sen Allah'm celalini, cemalini ve san'
atmm harikalanm tesbit ettin. Ancak §U anda Kur'an'a ayk1n durum
la kar§I kar§Iyasm. Ben, nedir o durum? dedigimde, dedi ki: Sen yildiz
larm fezada hareket ettigini soyliiyor ve bu mode~n gorii§tiir diyorsun. 
Bunun iizerine dedim ki, y1ldizlarm fezada hareket ettigini soyleyenler, 
ne eski, ne de yeni ilmin soylediklerini biliyorlar. Eskiler feza varhgl
mn bulunmadigmi tesbit etmi§ler ve bo§luk imkans1zd1r demi§lerdi. 
<;iinkii biz bo§ bir yer dii§iindiigiimiizde onu ya aydmhk veya. karanllk 
olarak dii§iinmek zorundaytz. Karanhk ve aydmllk ise ya arazd1r veya 
cevherdir. Ya da birisi araz, digeri cevherdir. Eger ikisi de cevher olur
sa bu dogrudur. Eger ikisi araz olursa, araz cevhersiz olmaz. Eger ikisi 
araz digeri cevher olursa, mes'ele a<;Iktlr dolayisiyla kainatta bo~luk 
diye bir §ey yoktur, diyorlardl. 

Modern bilginler ise diyorlar ki : Yildizlarm I§lklan yeryiizline 
ula§tlgma gore, bunun mutlaka bir madde tarafmdan ta§mmasi gere
kir. Nitekim telsiz telgraf bu nazariyeye dayamlarak icad edilmi§tir. f?u 
halde ne eskiler ne de yenilerin kainatta bo§lugu kabul etmedikleri sa
bit oluyor. Yildizlar bo§lukta hareket ederler diyen ki§i eski ve yeni 
bilgilerin hepsinden habersizdir. Bunlar bilgileriyle gururlanan ilkokul 
ogrencileridir. Bunun lizerine o bilgin zat, dogru soylersin dedi, yil
dizlar mevcud cisimler lizerinde hareket ederler, ancak Allah goglin 
yedi kat oldugunu soylliyor ne dersin? deyince, dedim ki, esirin varh
gml !kabul ettikten sonra Kur'an'I anlamak gayet kolay olur. 

iyi bil ki; say1, anla§Ilan bir §ey degildir. Miifessirlerin ve filozof· 
larm baz1lan da boyle demi§lerdir. Allah yedi gok dedigine gore, bu 
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yedi say1s1mn dab.a fazla olmasm1 engelleyen bir engel yoktur. Sen, 
dii§tincenin sonuna ula§amad1g1, vehmin derinligini kavrayamad1g1, 
e§siz ve harika dolu ylldizlarla, say1s1z yaratlklarm ic;inde uzand1g1 ha
rika ve Iatif cirmi bildikten sonra, o ister yedi olsun, ister bir olsun 
hie; onemi yoktur. Qtinkti hepsi Allah'm fiilidir ve hepsi de Allah'm ce
mal ve celaline delalet eder. Onun tecellisi ve ytice makammdan fl§
kuan aydmllk ve parlak m1runun belirtileridir. Hareket eden 
yildizlardan her birinin bir yortingesi vard1r, her gtine§in bir yo
rtingesi vard1r. Allah; hepsini yaratan, haYirlan bol bol veren, gtizellik
leri, parlakhklan ve aydmllklan ltitfedendir. Nitekim imam Gazzali 
Tehafiit el-Felasife isimli eserinde der ki; «Alemin hadis oldugu tesbit 
edilince bu ister ktire §eklinde olsun, ister sekizgen, ister altlgen olsun 
farks1zd1r. Ve yine ister gokyiizti ve onun altmda bulunan cisimlerin 
tabakas1 ontic; olsun veya daha az veya daha fazla onemsizdir. Bu ko
nulara bakmamn ilahi ilimleri ara§tirmaya nisbeti, sogamn tabakala
rma ve tabakalanmn say1sma ve nann tanelerinin say1sma bakmak 
gibidir. Maksat, bunlarm sadece Allah'm filii olmas1d1r, ama nas1l olur
sa olsun.» 

Ben derim ki; ey zeki ki§i, bu «yedi» lafz1 seni ara§tlrma ve incele
meden allkoymasm. Bundan sakm, c;tinkti say1, sm1r degildir. Sen ilahi 
gtizellige bak ve bu gtizelliklerin Kur'an'a aykm oldugunu sanan kor
kaklardan ve odlek1erden olma, ya da bu gibi lafizlan duyunca inkar 
eden, bilgisizlikleri ve ak1llarmm c;arp1khgi nedeniyle ilhada siiriikle
nen zavalhlardan olma. Her iki grup ta Allah'm «Onunla c;ogunlugu 
sap1kllga dti§tirtir» buyurdugu kimselerdir. 

Bunun tizerine arkada§Im bana dedi ki; oyleyse sen modern gorti
§ti destekliyorsun. Ben, ha§a, ne modern, ne de eski gorii§ti destekli
yorum, dedim. Biz eskiden Kur'an'1, eski gorti§e gore uydurmu§uz, 
sonra bu gorti§tin sakathg1 ac;1ga c;1kt1 ve modern gorti§ geldi. Bu gorti
§tin Kur'an'a daha uygun oldugunu gordtik. Kur'an ise her iki gorti§
ten de tistiin ve yticedir, ancak ilerde daha degi§ik gorti§lerin ortaya 
<;1kmayacagm1 kim soyleyebilir? Kur'an ayaktan ayaga atllan bir top 
mudur? Hay1r. Sadece benim soyledigim mtisltimanlarm kalbinin itmi'
nan kazanmas1 ic;in ayetin tatbikinden ibarettir. Allah'm san'atlmn ve 
fiilinin kelamma aykm olmad1gmm bilinmesini tesbittir. Bu uygula
ma sadece gtiven ve itmi'nan ic;indir. Bunun tizerine arkada§Im bana 
dedi ki; neden modern gorti§ Kur'an'a daha uygun geliyor sence? De
dim ki, evvela Kur'an: «Sizin bilmediklerinizi de yaratlr» buyuruyor. 
Modern gorti§ te bize Allah'm yarattlklannm geni§ligini ve kavrana
mayacagim gosteriyor. Ikinci olarak, eskiler yildizlann ve gezegenle
rin yok olmayacagm1 soyltiyorlard1, modern gorii§ ise ttpk1 insan ve 
hayvan gibi yildizlarm da meydana gelip oldtigtinti ve degi§tigini soy~ 
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liiyor. Hatta olu§ devresinde bulunan ylld.lzlarm gozlendigi ve altmi§ 
bine yakm y1Idlzm yok oldugu belirtiliyor 0 0 0 Arkada§Im bana bu 
anlattlklanm ozetler misin? dediginde §oyle dedim : Once insanlar go
gun bir tek oldugunu goriiyorlard1, sonra din onun yedi oldugunu soy- . 
ledi, filozoflar da bunu dokuza 1;1kardllar. U~;iincii olarak miisliiman
lar eski zamanda yedi kat goge, a:r§ ve kiirsiyi de eklediler. Eski filo
zoflara ve Barnaba incil'inde belirtilen dokuz goge paralel biJ' sistem 
kurmak i~;in diger felekleri de kiirsi ve ar§ olarak belirttiler. Sonra eski 
gorii§ iptal edildi ve tabiatiyle Barnaba incili'yle miislumanlardan bu 
fikre uyanlarm gorii§ii de iptal edilmi§ olduo Nihayet modern gorii§ Al
Iah'm azametinin eskilerin soylediklerinden daha fazla oldugunu a~lk
ladl ve eskilerin gorii§ftnii, modern ilmin gorii§iine gore, bir zerrenin 
yeryiiziine daglara ve denizlere nisbeti gibi oldugunu, hatta ondan ~;ok 
daha onemsiz oldugunu ortaya 1;1kard1. 

Be§inci olarak, alemde bo§luk olmad1g1 goklerin fiilen var olduk
lan eski ve yeni belgelerle a~;1kland1. 

Altmc1 olarak, gokyiiziiniin yedi oldugu ve bunun iist iiste taba· 
kalar anlarmna geldigi anla§lld1. 

Yedinci olarak bizim maksad1m1z Kur'an'm ara§tlrmalara boyun 
egdirilmesi degildir, eski gorii§ler, nas1l ibtal edildiyse, yeni gorii§ler 
de ibtal edilebiliro Kald1 ki Kur'an hepsinin iistiindediro Ayetin bu go
rii§e t~tbik edilmesi, mii'minlerin bilgiye al1§tlnlmas1 ve ilmin Kur'an
m Iaf1zlarma aykm oldugu zannedilip te ilimden ka~;mamalanm sag
lamak i~;indir. 

Bunun iizerine arkada§Im bana dedi ki bu mes'eleyi tam olarak 
a~;1kladm. Ancak benim bir sualim daha var, o da §U : Allah neden yedi 
gok tabirini kullanrm§ ta bir tek gok dememi§? Halbuki insanlar bir 
tek gokten ba§kasml gormiiyorlar? Dedim ki; iyi bil ki; Allah bir tek 
gok demi§ olsayd1 miisliimanlarm kafasi bu noktaya tak1hr ve diger
lerini ara§tlrmazlardl. Ancak yedi gok tabirini duyunca Yunan felse
fesini okumaya koyuldular. Sonra biz, modern felsefeyi okuduk ve Al
lah'm hikmetini, nimetini ogrendiko Yedi tabirinin bir deneme oldugu
nu ve bunun ar~tmc1larm zihnini hayrete dii§iirdiigiinii gordiiko Ruh 

hastalan, akh c1hz, dii§iincesi zayif, korkak, endi§eli ve iirkek kimse
ler, ben alemlerin Rabbmdan korkanm diyerek alemleri ara§tlrmaya 
dalmazlaro Mii'minlerin, ilahi cemal ve celali ara§tlrmasma Allah'm 
k1zacagm1 zannederlero Azmi kuvvetli, himmeti yiice, nefsi geli§mi§ 
olan ki§iler, bu konulan ara§tmrlar ve Allah Azze ve Celle'nin fiilini 
bilir ve kendi kendilerine §oyle derler: Bu, Allah'm fiilidir, ben de onun 
kelarmm okuyorumo Allah'm fiili ile kelarm birbirini destekliyor ve 
fiiliyle kelam1 birbiriyle ~;eli§miyor, ancak bilgisizler onu ~;eli§ik samyor
laro 
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i§te ben de Allah'm san'atrm ara§tmyorum. Sonra da Allah'm kela
mma bu sanati tatbik etmeye <;ah§Iyorum. Boylece muslumanlar iler
leyip geli§sinler ve ogrensinler. Nice zeki musluman var ki, modem 
ilimleri okumu§ ve dini inkara yeltenerek, ilmi elde edenin; peygani
berlerin getirdigini, getirebilecegini ve peygamberlerin bilmedigini, ken
disinin bilecegini zanneder olmu§tur. Nice ahmak musluman da var ki, 
bu konulara muttali olmu§, bunun dine aykm oldugunu zannederek o 
konulan ara§tlrmaktan ka<;mi§tir. Ben, dogruyu soyliiyorum. Muslu
manlardan se<;kin <;ok az ki§i din ve ilmin birbirini dogrulad1gm1 ka
bul eder. Dini dogrulayanlarm <;ogunlugu, din bilginleriyle cahillerdir. 
<;agda§ ogrenim gorenlerin <;ogunlugu ise dinin ayn bir §ey, ilmin de 
ayn bir §eY oldugunu soylerler. (Tefsir el-Cevahir, I, 46- 51). 

Re§id R1za ise der ki; 

K1sacas1 Allah Teala yeryiizunu ve ustunuzdeki gokleri tedrici ola
rak yaratmi§tlr. Biz, onlarm yaratlh§Iru gormedik, bize anlatilanlar 
sadece Allah'm kudretine ve hikmetine delil getirmek i<;indir. Allah'm 
uzerimizdeki nimetini ve lutfunu hatirlatmak i<;indir. Yoksa goklerin ve 
yerin yaratlh§ tarihini belirtmek i<;in degildir. <;unku bu, dinin hede
fini te§kil etmez. · Yaratlh§m ba§langici ve s1ras1 bilinmemektedir. An-· 
cak goklerin yedi gok olarak duzenlenmesinin, yeryiizunun olu§umun
dan sonra oldugu anla§Ilmaktadir. Ve yine buradan anla§Ihyor ki, gok
ler yeryuzunden once mevcut imi§. Ancak yedi gok halinde degilmi§. 
Bu sebeple onlan ((yedi gok olarak tanzim etti» ayetinde tanzim anla
mma istiva zikrediliyor. Buradan biz Allah Teala'run bildigi bir hik
mete ·gore gokleri boyle tanzim ettigini kabul ediyoruz. Bu hususun 
bize a<;1klanmas1 dii§iinup tefekkur etmemiz i<;indir. Daha fazla bilgi 
edinmek isteyenler, kainattaki ara§tlrmalara baksmlar. (Re§id R1za, 
Tefsir el-Menar, I, 249}. 

Arzm Yaratlh§I : 

Elmah h merhum da bu konuda §U bilgileri verir : 
~uphe yok ki evvela arzdakilerin halki, sonra da Semalarm tesvi-

yesi meselesinde sonral1k yani ( ~ ) manas1 zamanen degil riit-

beten yani ifade noktai nazarmdan bir sonrahktir. Zira bu bapta gaye-i 
beyan, ins_anlahn tenviridir. Halbuki idraki be§er noktai nazarmdan 
merkezi alem insamn kendisidir. Butun idraki hari<; bu merkezde top-

lamr, cazibe-i idrak ( ~ ) den ba§lar. Buna birinci derecede yakm 

olan da ayagmm altmdaki arz ve sonra semad1r. Zira insan arz1 evvela 
lamisesi ve kendi s1kletiyle tamr, lamise ise havass-1 saireye mukad-
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demdir. Ve ictraki en yakmdandtr ve hatta bu seviyeden pek yuksele~ 
memi§ alan nice insanlar varchr ki kendisini sadece yerle alakadar bir 
mahhik zanneder. Ve semadaki menafiinden gafildir. Cenab-1 Hakk 
da ii'§adatim, idrak-i be§erin bu cereyanma gore beyan buyurmu§tur 
ki bunun zahirinden arz ve semadan evvel yaradllrm§ gibi anlamama
hdu. Maamafih burada tesviye-i semavatm hakiki ve zemani bir te'hi
rine i§aret yak demek de dagru degildir. Baz1 mlifessirinin anlad1klan 

ve~hile ( ~ ) hakikat alarak almabilir. Ger~i arz, alehtlak sema

dan evvel yaradtlrm§ degildir. ( LL;., t..;lS ) Fakat arzm fazay-1 hilkat

te bir cirm-i mahsU.s alarak yaratild1gi zaman ile ondan evvelki tes
viye-i Semaviye aynen kalmamak Iaz1m gelirdi. Bugun fennen mUla
haza edebiliriz ki, arz te§ekkUl ettigi andan itibaren s1kleti mahsusast, 
cazibesi, daf1as1 hasebiyle mensub oldugu manzume-i ecrarmn vaziyet
lerinde ve arada mevce-i mekfufta, ctuhan-1 esir'de, cazibe-i umumiye 
nizarmmn bir tahavvUlu, bir inkllab1 olmu§tur. Binaenaleyh cazibe-i 
arziye ile alakadar alan «seb'l semavat tesviyesi» ve nizarm, hilkat-i arz
dan evvel degil, sonra olmak Iaz1mgelir. Ve bu surette cazibe-i arziyenin 
tahaddlislinde asl'a muteessir olmay~ cihet-i sema bu tesviyede dahil 
olmaz ve onlar bu «seb'a Semavat»m maveras1 kahr. Bugunku fen, ilmi 
hey'et henuz ecrarmn ikisinden fazlas1 arasmdaki cazibe tahavvUlatmi 
hisab edebilmekten aciz bulundugu i~in Kur'an'daki bu tesviyenin hu
dudunu tayin edebilmekten uzaktlr. 

Bu «seb'a Semavat,nn tefsir ve tevilinde ba§hca iki mUlahaza var
dir. Birisi, Arz'dan Zlihre'ye kadar bir, Zlihre'den Utarid'e iki, Utarit'
ten ~ems'e u~. ~ems'ten Mirriha yahut yine Arz'dan Mirrih'a dort, Mir
rth'ten Mli§teriye be§, Mli§teriden Zlihal'e alti, Zuhal'den daha ileri
sine kadar yedidir ki ahiren ke§fedilmi§ alan Uranus ve Neptun sey
yareleri ve daha ke§fedilmesi mlimklin olanlar hep bu yedinci hudud 
dahilinde demektir. Qiinku bu takdirde bu yedi sema bilhassa hilkat-i 
arz uzerine tesviyeye dahil olanlardlr. Bu gun bu tesviyenin daha ileri 
gittigi isbat edilemez. Bu mUlahaza alelekser ilm-i hey'et nokta-i na
zanm takib edenlerindir ki zamammtzm hey'et telakkisine de muhalif 
degildir. Zira bunda mevzu-u bahis arzm merkeziyeti degil, arza na
zaran sema kelimesinin tatbikidir. Manzume-i §emsiyede Arz merkez 
olmamakla beraber bizim tahtimiz ve idrak-0. mUlahazarmzm meb'dei de 
bizzat kendimiz ve arzm cazibesi oldugundan bu tertib a haysiyetledir. 
Ve izatidir. Ba§ka bir seyyarede bulunsak o zaman bunu a Arz tasav
vur etmemiz Iaz1mgelirdi. Mesela Giine§'te bulundugumuzu farz eder
sek Utarid bir, Zuhre iki, Arz u~. Mirrih dort, Mli§teri be§, Ziihal altl, 
ilerisi yedi deriz ve bu misale gore yedi tane de arz tasavvur etmemiz 
laztmgelir. Eski Batlemyus heyetini takip edenler Kameri, birinci sey-
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yare sayd1klanndan ondan ba§larlardi ve yedinci Ziihale dayarurd1 ve 
Kur'an'daki Semavat ayetlerini o heyete tatbik etmek ic;:in bin derd ile 
zahmetler c;:ekerlerdi. Filvaki ilm-i heyetin riyazi olan mesail-i hisabiye
si ve pek eski zamanlardan beri husuf ve kiisuf hisaplanndaki isabetler 
inkar edilmemek iktiza ederdi. Lakin bunlarla heyetin, mebadi-i ilmi
yesini te§kil eden nazariyat ve hatta farziyatl ayirmak laz1mgelirdi. 
Mesela Batlemyus ilm-i heyetinin biitiin esas1 §U nazariyede toplam
yordu: <<Seyyarelerde iki hareket goriiliiyor, bunun biri tabii ise, digeri 
her halde kasri olmak lazimgelir, bu da her birinin bir felekte merkuz 
olma.Sma ve onun hareketiyle miiteharrik bulunmasma miitevakk1ftlr. 
Binaenaleyh yedi seyyarenin bir feleki, seva:bitin de bir feleki ve umu
munu muhit bir de felek-i Atlas vard1r. Ve hareketi yevmiye bu felek 
Atlasmd1r.» diyorlard1. .Buna mukabil ulema-i tefsir ve hatta Miitekel
limin de bu nazariyenin yakini olmad1gm1 diger bir sebebin melhuz 
olabilecegini soyliiyorlardl ve hatta ilk evvel felasifeden Sabit ibn Kurre 
bir cezp nazariyesini bile dermeyan etmi§ti. Filvaki ahiren cazibe-i 
umumiye nazariyesi inki§af ettirildi ve onun iizerine pek eski olan 
siikut nazariyesinin teyid ile yeni ve miikemmel bir ilm-i Hey'et tees
sus etti ve fakat bu hey'et eskisi gibi biitiin hey'et-i a!emi ihata dava
smdan sarf-1 nazar ederek ciddi hudud-i i§tigalini manzumei ~emsiye 
dahiline hasretti. Binaenaleyh bunda bu manzume haricine c;:1kllarak 
yap1lan miilahazalar Slrf farziyattlr. Cazibe-i umumiye kanunu bu giin 
adeta miitearefe tavrm1 alml§ bir mevzua-i ilmiye olmu§tur. Ve filha
kika semavatm direksiz durmalanm ~zah etmek itibariyle de beyanat-1 
Kur'an'iyeye c;:ok muvaf1ktlr. Ve heniiz bu bapta istikrai ve tecriibi bir 
naklz misali goriilmemi§tir. Ancak cazibe kelimesi o kadar miicerret ve 
o kadar ma'nevi mefhum ifade ediyor ki bunu bir melek kelimesiyle 
tasavvur etmek ve bizzat kudreti ilahiyeye rapteylemek daha ciddi ve 
daha hikemi olurdu. 

«Seb'a semavat»taki <tiger miilahazaya gelince: Arzm iistiinde bii
tiin ylld1zlarm tezyin ettigi maddi alemin hepsi bir semad1r. Seb'a se
mavatm birincisidir. Ve bunun maverasmda bundan ba§ka alb sema 
daha vardir. Bunlar ruhani ve ma'kul olarak tasavvur edildikleri za
man fazanm ecsama intibak1 gibi aralarmda tlbak ve mutabakat mef-

humu daha barizdir. ( ..,...SI_,s:J I ~..)..! ~...U I .L.-J\ l.::j 1,.;1 ) de bunda zahir

dir. Ve islam'da ekabiri miifessirinin kavilleri budur. Sonra mirac ha
dislerinde de semavatm boyle ruhani manalarma i§aret vardlr. Ve Ce
nab-1 Hakk her an bunlann §Uftn-i muhtelifesi'ni tesviye etmektedir. 
Ve bu tesviye maddiyata miinhas1r degildir ve hie;: §iiphesiz arz1 halket
mesi iizerine de bunlara bir tesviye-i mahsusa vermi§ ve arz iizerinde 
yaractacag1 insanlann halk1 ve bilahare onlarm intifa'lan ic;:in melek-
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lerine entirler vermi§, tesirler ika etmi§, fazaYI alemde yeni bir siinnet-i 
Cariye ~ffil§tH. l;jimdi baz1lan burada diyebilir ki, acaip, cerayan-i hadi-
sat boyle ilmi midir? Bunlan kor bir kuvvet geli§i giizel, tesadiifi ola
rak icad edivermi§ degil midir? Bu kadar namiitenahi §eyler ilme nas1l 
s1gar?· Ve insan yaradllmadan evvel, onun yaradllacag1 bilinip, hesab 
edilerek arz ve sema ona gore nas1l ihzar edilir? Buna cevaben de buyc 

ruluyor ki siz bunlan istib'ad etmeyin. ( ~ ~ ~ ~J · ) 0 Allah 

her §eye alimdir, ezelen ve ebeden alimdir. -Onda biitiin ilimlerin ilmi 
vard1r. Onun ilmi olmasa idi ilim nereden ~1kard1? Esbap ve miisebbe
bat birbirine nas1l merbut olurdu? Fiinun nas1l teessiis ederdi ?Arz-u 
sema hayata evvelden ihzar edilmemi§ olsa idi hayat nas1l zuhur eder
di? i§te Allah boyle bir Allah'tir. Ve insanlan boyle yiiksek bir ilm-ii 
kudretle bOyle §amil bir rahmetle arz ve semamn bir has1las1 bir niis
ha-i sugras1 ve belki kiibras1 ola.rak yaratnn§tir. Ve biitiin esbab-1 saadet
lerini de ihzar etmi§tir. Art1k bu sefil, miskin hayattan silkininiz, bu 
edvan, bu nimetleri derhat1r ediniz, ruhunuzun ne gibi ulviyetlere nam
zet kilmdigmi dii§iiniiniiz. Bu arzda ve o Semavatta taharriyat icra edi
niz, nef'iniz i~in halk ve ihzar edilmi§ bulunan §eyleri bulunuz ve Allah 
yolunda bunlardan istifade ederek diger hayata, ahiret hayatma hazu
lammz. Siz biitiin bu meratipten ge~irilip Allah'a irca olunacaksm1z. 
Binaenaleyh yiikseliniz, yiikselmeye azmediniz. §imdi bunlara kar§I 
Allah'a nas1l kiifiir veya kiifran edersiniz, bu yiikseklikleri, bu derin
likleri iyi dii§iiniiniiz! (Elmallll, Haki: Dini Kur'an Dili, I, 291- 295). 

«Yedi gogiinn manasm1 tasrih etmek pek kolay bir i§ degildir. Gok 
ve yeryiiziiniin otesindeki fezamn geni§ligi hakkmda her ~agda farkh 
nazariyeler zikrediliyor. Bu sebeple bu nazariyelerden herhangi biriyle 
Kur'an-1 Kerim'deki «yedi gokn arasmda miinasebet kurmak dogru ol
mayacaktir. Bu Allah Teala'nm diinya otesindeki biitiin kainati yedi 
miisavi sahaya a}'lfilll§ bulundugunu, yahut ta i~inde diinyanm bu
lunmakta oldugu kainattan bir klsmmm yedi sahadan miite§ekkil bu
lundugunu >Hade eder. (Mevdudi, Tefhim el-Kur'an, I) 

Tefsir ve tevhid alimleri yer ve gok hakkmda, hangisinin once ve 
hangisinin sonra yarat1ld1gma dair uzun beyanlarda bulunmu§lar, ayet-

te ge~en ( .\.,:.....')'\ ) ve ( 4:_,....:!1 ) tabirleri iizerinde bir ~ok gorii§

ler one siirmii§lerdir. Fakat bunlarm bilmesi gerekirdi ki, oncelik ve 
sonrallk, ancak be§eri birer istilahtan ibarettir. Allah Teala'ya nisbetle 

' bu istilahlarm mana ve degeri yoktur. Yine unutmaktad1rlar ki bu gibi 
istilahlar, ancak hudutsuz tasvirlerin, mahdut be§er havsalas1 tarafm 
dan kavranabilmesi i~in kullamlrm§tlr. Bundan fazla bir rolleri yoktur. 
islam miitefekkirlerinin Kur'an-1 Kerim'deki bu tabirler iizerinde giri§
tikleri miinaka§a, eski Yunan felsefesiyle yahudi ve hiristiyanlar-
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daki dini tartl§malarm berrak Arap akhyla parlak islam zekasma ka
n§masmm karkun~ felaketinden ba§ka bir §ey degildir. Bu guri alsun 
bizlerin, boyle bir felakete dii§mem_emiz ve felsefe kaziyyeleriyle Kur' 
an'm, itikadm guzelligini ifsad etmememiz gerekir. 

~u halde, bu tabirlerin de, ustune ~lkarak yeryuzundeki butun 
varhklarm insanaglu i~in yaratild1gmi haber veren ger~ekleri hiilasa 
edelim. 

Hakk Teala insarun yaratlh§ hikmetini, anun yeryuzundeki buyuk 
vazifesini, Allah terazisindeki k1ymetini ve butun bunlarm gerisinde 
de, insanaglunun islam mefkuresindeki ve islam'm i~timai hayatmdaki 
mevkiini beyan ederek: 

«Yerde ne varsa hepsini sizin i~in yaratan O'dur.n buyuruyor. 
Ayet-i Kerime'de ge~en «Sizen kelimesi mana itibariyle derin aldugu 
kadar i§aret ettigi hususlar bakimmdan da pek onemlidir. 

Allah Teala'nm insanlan miihim bir vazife i~in yarattigmda §tip
he yaktur. Onu yeryuzunde kendisine halife k1lmak istemi§ ve dunya
ya hiikmetmesi i~in yaratml§tlr. 

Dunyada yap1c1 bir faaliyet gastermesini istiyar ... 
Evet, bu geni§ miilkiin en ustun varhg1 insandlr. insan bu miilkiin 

ilk efendisidir. Yeryuzundeki butun faaliyet ve geli§melerde ba§ ralii 
insanoglu aynar. insanaglu hem dunyarun, hem de dunyadaki maki
nelerin hakimidir! Ger~i gunumuzun materyalist dlinyasmda insanag-
lunu makinanm esiri alarak gorliyoruz. Bugiin insan, teknigin be§eri
yete saglad1g1 bir tak1m faydalara kendini kemende kaptmr gibi kap
tirmi§ sliriiklenmektedir. Be§eriyet, bu karkun~ felakete, basiretsiz ma
teryalistlerin insandaki meziyetleri kli~iik gormesi neticesinde itilmi§
tir. Biitun varhklarm efendisi ve en degerlisi alan insanaglu, cans1z 
makineye kole edilmek isteniyar. 0 kainatm butun maddi k1ymet1eri 
bir araya gelse yine insanaglundaki degerleri 8.§amaz, ana hukmede
mez, ve bayun egdiremez. insandaki manevi degerleri ku~umseyip bii
tun gayretlerini madde inki§afma sarfedenler ne kadar ba§an saglar
larsa saglas1nlar bilmelidirler ki; bu tutum insanoglunun yaratlh§ ga
yesiyle taban tabana z1ttir. Once, insanaglunun ustunlugu ve kendisine 
verilen vaziyetlerle kainati kabzas1 i~ine ah§l gelir, andan sonra da ona 
boyun egen maddi k1ymetler ... 

Burada Allah Teala'mn insanagluna bah§ettigi nimet -ki Allah 
bu nimetin inkanm kabul etmemektedir- yeryiizundeki butiin varhk
larm kendisine verilmesinden ibaret degildir. 

-Buna ilaveten- insanagluna, kainattaki blitlin varhklann ihtiva 
ettigi degerlerin ustunde bir deger bah§edilmi§tir. Bu, kendisine miil
kun sahibi olmanm ve andan her tlirlii faydalanmanm dl§mda Hakk'
lP bir nimet ve ikrarmdu·. 
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,\ _,:...1 kelimesindeki mana derinliklerine dalmaga liizum 

gormeden belirtelim ki; bu tabir, yaratmak ve var etmek kudretini 
i~ine alan hiikiimranhgm ifadesidir. Bu arada, (yedi kat gok) tabiri
nin i~ine ald1g1 biiyiikliik, §ekil, vs. gibi vas1flar iizerinde durmay1 da 
liizumsuz buluyoruz. 

Burada kastolunan umumi mana: Kainatm sahibi Allah'm insan
larm inkar etmesini protesto eder mahiyette Kadir-i Mutlak olan Hakk 
Teala'mn yeri gogii yaratlp bu kudretini insanoglunun gozleri onune 
sermi§ olmas1 ve yeryiiziinii onun emrine verdigi gibi semay1 yarat
mak suretiyle de yerde hayati miimkiin k1liDI§ olmas1d1r. 

uO her §eyi hakk1yle bilendir.)) Evet, her_ §eyin yaratlclSl 0 ... Ve 
her §eyin olu§ mekanizmas1 O'nun elindedir .. : 

Buradaki «bilme)) nin §iimulii, sevk ve idarenin §iimulii kadar ge
ni§tir. i§te bu durum kar§Ismda, insanoglunun kiifran-1 nimet etmi§ 
olmamas1 i~in, yegane yaratlcmm, nz1klan tekeffiil edenin, as1l sevk ve 
idare sahibinin Allah olduguna inamp, nimetlerine mukabil O'na iba
det etmesi gerekmektedir. (Seyyid Kutub, Fi Z1lai'il-Kur'an, I, 108- 110) 

--oOo---

30 - Hani Rabbrn meleklere: Ben, yeryuzunde bir 
halife yaratacagrm, demi~ti de melekl,er : Biz seni hamd 
ile tesbih, takdis eder dururken yeryuzunde fesad c;;:Ikanp, 
kanlar dokecek kimse mi yaratacaksrn? demi~lerdi. Al
lah da: Sizin bilmediklerinizi ben bilirim, buyurmu~tu. 

Allah'm Halifesi Hz. Adem : 

Allah Teala Adem'i yaratmazdan once Mele-i A'la'da onu anarak 
yiiceltmesi nedeniyle Adem'e liitfunu haber veriyor ve buyuruyor ki: 
«Hani Rabb'm meleklere demi§ti ki. .. )) Yani ey Muhammed (s.a.) 
Rabb1'mn meleklere dedigini hat1rla ve bunu kavmine anlat. ibn Cerir 
baz1 Arap bilginlerinden nakledel" ki onlar burada hani anlamma ge-

len ( ~.' J ) edatmm zaid oldugunu iddia etmi§lerdir. Soziin takdiri, 

Rabbm meleklere demi§ti ki §eklindedir. ibn Cerir bunu reddeder. 
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((Yeryuzunde bir halife yaratacag1m:» Yani nesilden sonra nesil, 
as1rdan sonra as1r halinde birbiri ardmca gelecek kavim yaratacaguri. 
Allah Teala bir ba§ka ayet-i kerime'de : ((Sizi yerytizun~e halefler ki
lan O'dur ... » (Fatir, 39). Ve ((Sizi yeryuzunun halifeleri k1lar.». (Neml, 
62) ve ((Biz isteseydik sizden yerytizune halef ~ olan melekler halkeder
rlik.» (Zuhruf, 60) ve ((Onlarc;lan sonra oyle bir 'nesil geldi ki. .. » (Arat, 
169; Meryem, 59) buyurmaktad1r. 

Buradaki halifeden maksad; sadece Hz. Adem degildir. <;unkti yal
ruzca Adem kasdedilmi§ olsaydi meleklerin ((Yeryuzunde fesad ~Ikanp 
kanlar dokecek kimse mi yaratacaksm?n demeleri dogru olmazdi. On
lar sadece bu cinsten bOyle davranacak ki§ileri kasdetmi§lerdir ve san
ki onlar . ozel bir bilgiyle bunu bilmi§lerdir, ya da Allah'm bu cinsi ya
ratacagim haber verdigi be§eri tabiatm yap1smdan bunu anlaml§lar 
veya bu konuda -mufessirlerin sozlerini zikredecegimiz . gibi- ge~mi§ler

le k1yaslar yapnn§lardir. 
Meleklerin bu sozu Allah'a itiraz sadedinde yani Adem oglunu kis

kanma §eklinde degildir. Baz1 tefsirciler bunu boyle zannetmi§lerdir. 
Buradaki sual hikmetin a~1klamp belirtilmesi sadedindedir. Onlar bu 
manada demektedirler ki : ((Ey Rabbinnz, yerytiztinu fesada verip kan
lar dokecek ki§ilerin ~1kacag1 bu yaratlg1 yaratmaktan maksadm ne
dir? Eger maksad onlarm sana kulluk etmeleriyse, ((Biz seni hamd ile 
tesbih eder ve takdis ederiz» ve bu babta bizden hi~ bir tembellik, ku
sur sad1r olmaz demektedirler. Allah Teala onlann bu sualine cevap 
olarak : <<Sizin bilmediklerinizi ben bilirim.» buyurmu§tur. Sizin zik
rettiginiz lm bozukluklarm ve fesadm bu cinsten sact1~ olmasma rag
men bu varhgm yaratih§mdaki kuvvetli menfaati ben bilirim, onu siz 
bilmezsiniz. <;unku onlardan peygamberler kllacag1m ve el~iler gon
derecegim. Onlarm arasmdan sad1klar, §ehidler, Siddikler, sa.lihler, 
abidler, zahidler, veliler, iyiler, mukarrebun, alimler, amirler, hU§U' 
sahipleri ve Allah'I sevenler, onun peygamberlerine (Allah'm selat ve 
selann onlarm uzerine olsun) tabi olanlar bulunacaktlr. 

Bizim k1saca zikrettigimiz bu konuda mufessirler §Oyle diyorlar : 
ibn Cerir der ki; bana Kas1m ibn el-Hasan ... Hasan ve Katade'den 

nakletti ki onlar §oyle demi§ler : ((Allah meleklere yeryuzunde bir halife 
yaratacagim» buyurdugunda, bunu yap1yorum demi§tir. Yani yaptigi
m boylece onlara haber vermi§tir. Suddi der ki, Adem'in yaratilmas1 
konusunda Allah meleklerle isti§are etmi§tir. Bunu ibn Ebu Hatim 
rivayet eder ve der ki; Katade'den de buna benzer bir ibare nakledil
mi§tir. Bu ibare eger ha,ber verme manasma almmazsa bunda tesahtil 
vard1r. (Allah Teala hie; bir kimseyle isti§are etmez. <;uhku isti§are bil
ginin eksikligine delalet eder, Allah ise bundan munezzehtir). Hasan 
ve Katade'nin ibn Cerir'den naklettigi ifade ise · daha dogrudur. En 
iyisini Allah bilir. 
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«Ben yeryiiztinde bir halife yaratacagrm.» ibn Ebu Hatim der ki 
bana babam .. . AbdurrahmAn ibn Sabit'den nakletti ki Rasulullah (s.a.) 
§6yle buyurmU§ : Yeryiiztinii ilkin Mekke'de diizeltmi§tir. Allah'm evi
ni ilk tavat edenler de meleklerdir. Allah buyurdu ki; «Ben yeryiiziin
de bir halife yaratacaglm», yani Mekke'de. Bu hadis miirseldir, sene
dinde zaaf vard1r ve aym zamanda miidrectir. Dogruyu en iyi Allah 
bilir. <;iinkii ayetin zahirinden, maksadm bunda:tl c;ok daha geni§ . 
oldugu anla§1lmaktad1r. 

Siiddi, tefsirinde Ebu Malik ve Ebu Salih yoluyla ibn Abbas'dan 
ve Murre yoluyla da ibn Mes'ud'dan ve ashabtan bir topluluktan nak
leder ki; Allah 'l'eala meleklere: «Yeryiiziinde bir halife yaratacag1m>' 
buyurunca, melekler. dediler ki: Rabb1m1z bu halife de ne oluyor? Al
lah buyurdu ki : Onun soyundan birbirini c;ekemeyen ve birbirini oldii
ren, yeryiiziinde bozgun <;1karan bir nesil olacaktlr. ibn Cerir der ki : 
<~Yeryiiziinde bir halife yaratacag1m» ayetinin te'vili §6yledir: Yara
tlklanm arasmda benim yerime hiikiim verecek bir halife yaratacag1m. 
Bu halite, Hz. Adem ve yaratlklar arasmda adaletle hiikiim veren ve 
Allah'a itaat konusunda onun yerine kaim olan kimselerdir. Bozgun
culuk ve kan dokme ise Allah'm yeryiiziindeki halifelerine uygun dii
~en bir ozellik degildir. ibn Cerir der ki; Allah'm zikrettigVhilafetin 
manas1 bir neslin bir ba§ka nesilden sonra onun yerine gec;mesidlr. 
HaUfe faile vezninde senin kavminden bir ki§inin yerine b'ir ba§ka 
ki§inin kaim olmas1d1r. Nitekim Allah Teala Yunus suresinde §6yle 
buyurur: <<Sonra onlarm ardmdan nas1l davranacagma bakmak i~in 

sizi yeryiiziinde onlann yerine (halefler) gec;irdik.» Bunun i~in en bii
yiik hiikiimdara halife denmi§tir. <;iinkii o kendisinden oncekinin ye
rine gec;mi§ ve makam1na oturarak ana halef olmu§tur. ibn Cerir der 
ki; Muhammed ibn ishak bu ayetin tefsirinde §6yle diyor : Oraya yer
le§ip imar eden ve sizden olmayan bir halife kilacag1m, demektir. 

ibn Cerir dedi ki; bize Ebu Kiireyb ... ibn Abbas'dan nakletti ki 
o §6yle demi§: Yeryiiziinde ilk, yerle§mi§ olan varhk cinlerdir. Onlar 
yeryiiziinii fesada vermi§ler ve orada kan akitffil§lar, birbirlerini 01-
diirmii§lerdir. ibn Abbas der ki : Allah onlara iblis'i gonderdi ve iblis 
beraberindekilerle birlikte onlarla sava§tl, oldiirdii ve denizlerdeki ada
larm, daglarm c;evresine kadar uzakla§tlrdl. Sonra Allah Hz. Adem'i 
yaratlp . onu yeryiiziine yerle§tirdi. i§te bunun ic;in «Yeryiiziinde bir 
halife yaratacag1m» buyurmu§tur. 

Siifyan el Sevri, Ata ibn el-Saib'den o da ibn Sabit'ten nakledet 
ki: «Yeryiiziinde bir halife yarataca~m de·mi§ti de melekler, biz seni 
hamd ile tesbih ve takdis edip dururken yeryiiziinde fesad ~1kanp kan
lar dokecek kimse mi yaratacaksm? demi§lerdi, ayetinde meleklerin 

Tefsir. C. II, F. 17 
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kasdettikleri, ademogludur. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem der ki, 
Allah meleklere ben yerylizi.inde bir yaratlk yaratacag1m ve ona hila
fet vazifesini verecegim buyurmu§tU. Allah meleklerden ba§ka bir var
hk yaratmami§tl o zaman, yeryi.izi.inde hie; bir yaratlk yoktu. Bunun 
i.izerine melekler orada fesad c;1karacak birini m.i yaratacaksm? demi§
lerdi. Si.iddi'nin ibn Abbas, ibn Mes'ud ve diger sahabelerin naklettigi 
hadis yukarda gec;ti. Buna gore Allah meleklere Adem'in soyundan ge
lenlerin ne yapacagm1 ogretmi§ ve melekler de bu sozi.i soylemi§lerdir; 
Az once Dahhak'm ibn Abbas'dan rivayet ettigi metinde Ademoglun
dan once cinlerin yeryi.izi.inde fesact <;1kard1klan ve bu sebeple onlarla 
k1yas eden meleklerin bu sozi.i soyledikleri belirtilmektedir. 

ibn Ebu Hatim ... Abdullah ib~ Amr'dan nakleder ki o §Oyle de
mi§: Cinler yeryi.izi.inde Cann'm c;ocuklanyd1 ve Hz. Adem yaratllmaz· 
dan ·ikibin sene once di.inyada bulunuyorlardl. Yeryi.izi.ini.i fesada ver
diler, ve kanlar ak1ttllar. Bunun i.izerine Allah meleklerden bir ordu 
gonderdi, onlan vurdular ve denizlerdeki adalara gidinceye kadar ta
kib ettiler. Bunun i.izerine Allah meleklere : «Yeryi.izQ.nde bir halife ya
ratacagim>i deyince, onlar da : «Biz senihamd ile tesbih ve takdis edip 
dururken yeryi.izi.inde fesad c;1kanp kanlar dokecek kimse mi yarata
caksm?» demi§lerdi. Allah Teala ise : «Sizin bilmediklerinizi ben bili
rim» buyurmu§tu. 

Ebu Ca'fer el-Razi, Rebi' ibn Enes vas1tas1yla Ebu'l-Aliye'den nak
leder ki; bu ayet-i kerime konusunda o §Oyle demi§tir: Allah melekleri 
~ar§amba, cinleri per§embe ve Adem'i de cum'a gi.ini.i yaratml§tlr. Cin· 
lerden bir grup ki.ifretti bunun i.izerine melekler yerylizi.ine iniyor ve 
onlarla sava§Iyorlardi, aralannda kan akitilrm§tl ve yeryi.izi.i fesada ve
rilmi§ti. Bunun ic;in melekler «Yerylizi.inde fesad c;1kanp kanlar doke
cek kimse rni yaratacaksm?» demi§ler¢li, t1pk1 cinler gibi kanlar doki.ip 
fesad <;1karacak. ibn Ebu Hakim. .. Hasan' dan nakleder ki o §oyle de
mi§: Allah meleklere yeryi.izi.inde bir halife yaratacag1m buyurmu§ ve 
ben bun_u yapacag1m demi§ti, onlar Rablanna iman ettiklerinden Al
lah onlarm bildikleri ve bilmedikleri her §eyi kendilerine belletmi§ti. 

Allah'm bellettigi bilgi ile «yerylizi.inde fesad <;Ikanp kanlar do
kecek kimse mi yarataeaksm?» demi§lerdi. Allah ise «Sizin bilmedik
lerinizi ben bilirim» buyurmt§tu. Hasan der ki; cinler yeryi.izi.inde bu
lunuyor, fesad <;Ikanyor ve kan akitiyorlardi, ama Allah meleklerin kal
bine bunun olacagm1 bildirmi§ti. i§te Allah'm ogrettigi sozle bOyle de
mi§ti onlar. Abdi.irrezzak, Ma'mer yoluyla Katade'den nakleder ki 
«Yeryi.izi.inde fesad <;1kanp kanlar dokecek kimse mi yaratacaksm?n 
ayeti hakkmda o §Oyle demi§: Allah onlara yeryi.izi.inde yaratlklar bu
lunup orada fesad <;Ikanp kanlar dokeceklerini ogretmi§ti. i§te buna 
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binaen onlar, ((kanlar dokecek kimse mi yaratacaksm?» demi§lerdir. 
ibn Ebu Hatim ... Ebu Ca'fer Muhammed ibn Ebu Ali'den naklen 

§Oyle dedigini rivayet eder. Sicill (Enbiya, 104'de ge~en kelime) bir me
lekti ve Harut ile Marut da onun yarchmcllanydllar, giinde ii~ defa ana 
kitaba bakarlardl. Bir keresinde baktl ve orada kendisine Adem'in yara
tlll§l ve onda bulunan emirler gosterildi. Bu gordiigiinii, arkada§lan olan 
Harut ile Marut'a gizlice soyledi. Allah Teala ((Yeryiiziinde bir halife 
yaratacag1m» buyurunca onlar da ((Yeryiiztinde fesat ~1kanp kanlar 
dokecek kimse mi yaratacaksm» demi§lerdi. Bu ikisi meleklerden one 
~1karak bOyle soylemi§lerdi. Bu hadis garibtir. Ebu Ca'fer Muhammed 
ibn Ali ibn Hiiseyin el-Baku'a isnadmm reddini gerektiren bir tak1m 
hususlar vard1r. Dogruyu en iyi bilen Allah Teala'du. Reddedilmesi ge
reken §ey; bunu soyleyenin iki melek olmas1d1r ki bu ayetin akl§ma 

. ters dii§er. Bundan daha garib olaru ibn Ebu Hatim'in naklettigi §U 
rivayettir : Bana b3.bam ... Abdullah ibn Yahya ibn Ebu Kesir'den nak
letti k.i o §oyle demi§: Ben babamdan §oyle dedigini duydum: ((Yeryti
ztinde fesad ~1kanp kanlar dokecek kimse mi yaratacaksm?» diyen me
lekler onbin tane imi§ler. Bu soz iizerine Allah katmdan bir ate§ ~1k1p 
onlan yaknn§. Bu rivayet de bir onceki gibi ~irkin bir israil hurafesi
dir. Dogruyu en iyi Allah bilir. 

ibn Ciireyc der ki : Melekler Allah'm . kendilerine ogrettiklerini ve 
Adem'in yaratlll§mda bir tabiata sahip varh~n yapacag1 hususlan soy
lemi§lerdir: ((Yeryiiziinde fesad ~1kanp kanlar dokecek kimse mi yara-

., tacaksm?» ibn Cerir der ki, baz1lan da §oyle demi§ler: Melekler ((Yer
ytiziinde fesad ~1kanp kanlar dokecek kimse mi yaratacaksm?» demi§
lerdir. Zira Allah hem bu gibi hallerin ademoglunun yaplSlna sahip her 
yarat1ktan zuhur edebilecegini kendilerine haber vermi§, hem de bu 
konuda sual sorma mtisaadesi vermi§ti. Bunun iizerine melekler bu 
suali sormu§lardl. Bu hususu takiben melekler : ((Ey Rabb1m1z, Sen on-
larm yarat1c1sl iken Sana nas1I isyan edebilir onlar» diye sorml.I§lar, 
Rableri de: ((Sizin bilmediklerinizi ·ben bilirim» buyurmu§tu. Yani bun
lann boyle olacagm1 ben bilirim. Siz ve sizin gibi bana itaat edenlerin 
bilmedikleri §eyler de olsa onlan ben bilirim. ibn Cerir dedi ki; baZilan 
da §Oyle demi§lerdir : Bu soru meleklerin bilmedikleri konuda aydm
lanma istedikleri §eklindedir. Sanki onlar §Oyle demi§lerdi: ((Ey Rabbl
miz bizi ogrenmek istedigimiz bir konudan haberdar et.>> Yoksa inkar 
etmek i~in soylememi§lerdir. ibn Cerir de bu gorti§ii benimsemi§tir. 

((Biz seni hamd ile tesbih, takdis eder dururken ... >> Abdiirrezzak, 
Ma'mer'den o da Katade'den nakleder ki, tesbih, bilinen tesbihtir, tak
dis ise namazd1r. Siiddi ibn Abbas'dan ve Murre yoluyla da ibn Mes'ud 
ve peygamberin ashabmdan bir topluluktan nakleder ki; ((Biz seni 
hamd ile tesbih, takdis eder dururken ... >> yani sana ibadet edip na-
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maz k1larken demektir. Miicahid ise buhu, Seni ta'zim ve tekbir eder,_ 
ken §eklinde tefsir eder. Dahhak takdisin annma, tathir oldugunu soy
lemi§tir. Muhammed ibn ishak bu ayetin, «biz sana isyan etmez ve ho§
lanmadigm bir §ey yapmazken» manasma geldigini soylemi§tir. il:Jil 

Cerir der ki; takdis, ta'zim ve armmruilr. Allah Teala'mn «Sebbuh ve 
Kiiddus» ism-i celili de bOyledir. Sebbuh tenzih, kuddus ise ta'zim ve 
armd1rmad1r. Bunun i~in yeryiiziine mukaddes denmi§tir, yani arm
ffil§ toprak demektir. ~u halde meleklerin «Biz seni hamd ile tesbih 
eder ... » sozlerinin manas1 seni tenzih eder ve §irk ehlinin sana izafe 
ettigi §eylerden uzak sayarken, «Takdis eder dururken» senin s1fatlarm 
olan kirlerden armm1§llg1 sana nisbet ederken ve kiifiir ehlinin sana 
izafe ettikleri §eyleri senden uzakla§tmrken demektir. 

<<Allah da, sizin bilmediklerinizi ben bilirim» buyurmu§tu. Katade 
der ki : Allah'm ilminde, bu yaratlktan peygamberin, el~ilerinin, salih 
kavimlerin ve Cennet sakinlerinin bulunacag1 var idi. ibn Mes'ud, ibn 
Abbas ve birden ~ok sahabe ve tabiinden Allah Teala'nm <<Sizin bilme
diklerinizi ben bilirim» ayetinin hikmeti konusunda ilerde bir~ok soz 
nakledilecektir. 

iZAHI -----

Meleklere iman, islamm getirdigi iman esaslannm ikincisidir. Me~ 
leklerin varllg1, gorevleri mahiyeti konusunda I. cildde (Bkz. Meleklere 
iman) detayll bilgi verilmi§ti. ~imdi bu konuda mufessirlerin kanaat
lanm gormeye ~ah§ahm : 

Meleklerin Varbg.: 

U~iincii mes'ele. insanlardan bir k1sm1 dediler ki; melekler konu
sundaki sozii peygamberler konusundaki soziin oniine almak gerekir. 
Bu, iki yonden gereklidir : Birincisi, Allah Teala'mn meleklere imam, 
peygamberlere !mandan once zikretmesidir. Nitekim Bakara suresin
de «Hepsi Allah'a, meleklere, kitaplarma ve peygamberlerine iman et
mi§lerdir.» buyuruyor. Ve aleyhisselatii vesselam efendimiz de <<Sizde 
Allah'm ba§lad1g1 ile ba§laym» buyurmu§tur. ikincisi vahyi ve §eriati 
teblig konusunda melekler, Allah ile peygamberler arasmda vasltadu
lar. Dolayisiyla peygamberlerden oncedirler. insanlardan bir k1sm1 da 
dediler ki; peygamberler konusundaki soz, melekler konusundaki soz
den once olmahd1r. Qiinkii, bizim meleklerin varhg1m bilmemiz ak1l yo
luyla miimkiin degildir, ancak i§itmekle miimkiin olur. Dolayisiyla pey
gamberler hakkuidaki soz melekler hakkmdaki sozlerin temelini te§-
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kil eder. Binaenaleyh peygamberler konusundaki sozu one almak ge
. rekir. iyi bil ki; meleklerin varhgmm yer ald1g1 ulvi alemin rutbesinin 
ustunlugu konusunda ak1lhlar arasmda ihtilaf yoktur. Nitekim sufli 
alemin derece bak1mmdan tistunlugtintin sebebi de onda insamn bu

i lunmas1d1r. Ancak insanlar meleklerin mahiyeti konusunda ihtilaf et-
-"', · mi§lerdir. Bu konudaki gorti§leri Siralamamn yolu ~oyle demektir: Me-

Iekler muhakkak ki kendiliginden kaim olan zatlar olmalldirlar. Sonra 
bu zatlar ya bir yerde yerle§mi§ veya yerle§memi§ olacakt1r. Birincisi 
yani meleklerin bir yere yerle§mi§ zatlar olmas1 konusunda degi§ik go
rti§ler vard1r: Melekler havai, Iatif cisimlerdir. Meskenleri goklerdir ve 
onlar muhtelif §ekle girme gucune sahiptirler. Mtislumanlarm ekseri
yetinin gorti§ti budur. ikincisi, putperestlerden bir taifenin . sozudur ki 
onlara gore melekler; mutluluk ve mutsuzlukla nitelenen yildizlardaki 
hakikatlardan ibarettir. Onlara gore yildlzlar, natlk ve canh varhklar
dir. Yildizlardaki mutluluk veren gu~ler rahmet melekleridir. Mut~uz
luk veren gu~Ier ise azab melekleridir . . U~uncusu Mecusi ve Seneviye
den btiytik bir kiSffilllin SOZUdtir ki buna gore; alem ezeli iki temelden 
murekkeptir. BunlaJ nur ve karanliktlr. Nur ve karanl1k hakikatta 
§effaf iki cevherdir, irade sahibidir, §ekil ve suret bak1mmdan birbirine 
z1ttlr. Muhtelif fiil ve idareye ga~leri yeter. Nur cevheri faziletli, ha
yirh, temiz ve aydinliktlr . .. Fayda verir zarar vermez, diriltir oldtir·· 
mez. Karanhk cevheri ise bunun z1ddmad1r. Sonra nur cevheri se~kin
leri (velileri) meydana getirir ·ki bunlar meleklerdir. Ancak bu mey
dana getiri§ nikah yoluyla degil, hakimden hikmetin, I§lk kaynagm
dan l§Igm dogmas1 gibidir. Karanhk cevheri ise dti§manlan ve §eytan
lan meydana getirir. Bu, sefihin dogmas1 gibidir, yoksa nikah §ekliyle 
degildir. Melekleri bir yere, yerle§mi§ §eyler olarak kabul edenlerip ;go
rti§leri bunlard1r. 

ikinci gorti§ ise; meleklerin kendiliginden kaim olan zatlar 6Ictu_
gunu, Q.ir yere yerle§memi§ ve bir cisme girmemi§ oldugunu soyleyen
lerin sozudur. Burada da iki gorti§ vard1r : Birincisi Hiristiyanlardan 
bir grubun goru§tidur ki buna gore; ger~ekten melekler parlakhk ve _ 
iyilik niteligiyle nitelendirilmesi icab eden mufarak riat1k nefislerdir. 
Bu mufarak nefisler, temiz ve sat olursa melek ad1m ahr, karanhk ve 
habis olursa §eytan adml allr. ikincisi filozoflarm sozudur, buna gore,. 
melekler kendiliginden kaim cevherlerdir. Hi~ bir §ekilde bir yere yer
le§memi§lerdir. Mahiyetleri bak1mmdan insanogullarma (natlk nefis 
turlerine) ayk1nd1r. Ondan ~ok daha mukemmel ve ~ok daha bilgilidir. 
Onlar insan nefisleri i~in gune§in I§Iga nisbeti gibi bir rol oynarlar. 
Sonra bu cevherler iki kiSma aynhr : Bir kiSffii feleklere ve y1ldizlarm 
cirimlerine nisbetle bizim natlk nefsimizin bedenimize nisbeti gibidir. 
Bir kismi da feleklerin idaresi konusunda hi~ bir §eye sahip degildirler, 
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sadece Allah'1 bilmekle me§guldiirler. Onun muhabbet ve itaatlyla do
ludurlar. i§te bunlar, mukarreb meleklerdir ki, diger gi:ikleri idare 
eden meleklere nisbetleri, yi::ineticilerin bizim natlk nefsimize nisbeti 
gibidir. Filozoflar bu iki k1snnn varhgmda ittifak etmi§lerdir. Bir k1sm1 
da yeryiiziinii idare eden ve bu siifli alemin ahvalini yi::ineten melek 
tiirlerinin bulundugunu ifade etmi§tir. Yeryiiziinii idare edenler eger 
hay1rh iseler meleklerdir §erli iseler §eytanlard1r. (Fahreddin el-Razi, 
Tefsir el-Kebir, II, 160- 161). 

Ka§ani'ye ait oldugu kabul edilip de, Muhyiddin ibn el-Arabi'ye 
atfedilen tefsirde ise §i::iyle denir: 

«Rani Rabbm melek~ere demi§ti ki». Buradaki bani anlamma gel en 

( · .il) kelimesi ezelden ebede devam eden sermediyyete i§arettir. 

( J _,A.ll ) soz ise Allah Teala'nm Hz. Adem'i; mukarrebun melek

leri ve miicerred ruhlardan ibaret olan ceberuti, semavi nefislerden iba
ret olan melekuti kudsiyyete sahip zatlar halinde icad etme konusun
daki iradesinin taallukunun manasml ilka etmektir. <;iinkii kevn ale
minde meydana gelen her §eyin, rub aleminde olu§masl~dan i::ince bir 
sureti vard1. Bu alem, ruh aleminden i::inceki feza aleminin kendisidir. 
Sonra o Levh-i MahfUz ad1 verilen alemin kalbi olan, kalb aleminde 
meydana geldi. Sonra da tenzil bak1nnndan diinya gi::igii . diye ifade 
edilen mahv ve isbat tahtasl olan alemin nefsinde, nefs aleminde te
§ekkiil etti. Nitekim Allah Teala <ther §eyin hazineleri bizim katlmiz
dadir ve biz onu bilinen bir i::ilgiiye gi::ire indiririz» buyurmaktadir. i§te 
Allah Teala'mn meleklere; «Ben yeryiiziinde bir halife yaratacag1m)) 
soziiniin anlam1 budur. Sen kendi halini nefsinde degerlendir. <;iin
kii senin uzuvlarmda zuhur eden her §ey, senin varhk ve §ehadet ale
mindir. Kavil ve fiil hali bundand1r. Bu §eylerin senin gaybmm i::ite
sinde bulunan, sonra da gaybetinin gaybmda bulunan ruhunun var
hgidir. Sonra senin en son gaybubiyyetin ve diinya gi::igiin olan nef
sindeki varhgmd1r. Som:a bu varhk organlarmda zuhur eder. Metin
de gegen «Ca'ln kelimesi ibda ve tekvinden daha geneldir. Ayet-i ke
rimede ben yaratacag1m denilmiyor da «kilacag1mn (ca'l) deniliyor. 
Bunun sebebi; insamn alemlerden miirekkeb olmas1d1r. insan; benim 
halifemdir, ahlak1mla ahlaklamr, s1faUannn benimser, emrimi uygu
lar, yaratlklanma hakim olur, onlan diizene koyar, nizamlanm kont
rol eder ve onlan bana davet eder.n (Muhyiddin ibn el-Arabi, Tefsir 
el-Kur'an'il-Kerim, I, 35, 36) 

AI usi de der ki : 

insanlar meleklerin varhg1 konusunda, hem duyarak, hem de akll 
hak1mmdan ittifak ettikleri halde, meleklerin hakikatlan konusunda 

, 

Bak; 

ihti 
ler 
mu 
lar 
bile 
dile 

·aza 
tikf 
lekl 
mi§ 
biln 
uza 
Ian 
ise, 
ida1 
yan 

·sen: 
bilr 
rub 
ve 
Cel: 
dig 
vell 
All! 
dur 
gi::ir 
setl 
ag1l 
lari 
cen 
ale1 
biri 
yar 
ola1 
me: 
ak1 
kac 
rna 
vey 
larJ 
rul 
m · 



Bakara, 30) HADiSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSIRi 263 

ihtilaf etmi§lerdir. Miisllimanlann ~ogunlugu meleklerin mlrani cisim
ler oldugu gorii§iindedirler. Denildi ki melekler Allah Teala'nm izniyle 
muhtelif §ekillere girip ~1kmaya kadir olan havai gii~lerdir. Hlristiyan
lar dediler ki; melekler parlak ve haytrll olarak bedenlerinden aynla
bilen nabk nefislerdir. Bunlarm kotiileri §eytanlard1r. Putperestler de
diler ki; ylld1zlardan iyilik sa~anlar rahmet melekleri, kotiiliik sa~anlar 

· azab melekleridir. FilozoHar dediler ki; melekler hakikatta nefs-i na
tlkaya muhalif olan miicerred cevherlerdir. Baz1lan da, . onlarm fe
lekleri harekete ~e~iren feleki nefisler veya on ak1l oldugunu belirt
mi§lerdir. Bize gore melekler ilti k1S1md1r. Bir k1smmm vazifesi hakk1 
bilmek konusuna dalmaktan ibarettir. Ba§ki §eyle me§gul olmaktan 
uzakbrlar. Gece giindiiz' durup dinlenmeden Allah'1 tesbih .ederler. Bun
lara illiyyun veya Melaike el-Mukarrebun ad1 verilir. Diger bir k1sm1 
ise, ilahi kazamn belirledigi ve yazd1g1 §ekilde goklerin ve yerin i§ini 
idare ederler, kendilerine verilen emri yaparlar, Allah'm emirlerine is
yan etmezler. Bunlar «emri yerine getirenler» dir. Bunlardan bir k1snu 

· semaya, bir k1srm yere aittir. Allah'tan ba§ka onlarm haberini kimse 
bilmez .. . Meleklerin §ekilleri degi§iktir, biiyiikliikleri farkhd1r, kudsi 
ruh sahiplerinin di§mda kimse onlan alduklan halde go emez. Avamm 
ve havasm gordiigii bedenlerle bazan zahir olurlar. Hatta denildi ki; 
Cebrail (a.s.) Hz. Mustafa'mn huzurunda D1hye el-Kelbi suretiyle gel
digi vakitte bile Sidret'iil-Miinteha'dan aynlmaml§tl. Bu gibi hailer, 
velilerden kamil ki§ilere de vaki alur. Bu, aklm otesinde bir haldir ki, 
Allah ehli (Allah anlarm s1rlanm takdis etsin) zikretmi§lerdir. Ben bu 
duruma inananlardamm. Ehlullah der ki; §am yiice olan hakkm ilk 
goriintiisii el - ama (karanhkbr) . Karanl1k nur ile bayanmca tabii ce
setlerin iizerindeki bir alemde yer alan hakim melekler §eklinde aras1 
a~lld1. Onlardan once ne ar§ vard1, ne de bir yaratlk. Hakk Teala an
lari. meydana getirince kendilerine cemil ismiyle tecelli etti ve anlar 
cemalinin celaline kap1larak kendilerinden ge~tiler. Tedvin ve tastir 
alemini yaratmak isteyince, a nurdan zahir alan melekler arasmdan 
birisini tayin etti ve ona akll ve kalem ad1m verdi. Yarattlklarmdan 
yaratmak istedikleri vehbi ogretim yaluyla tecelli ettirdi, a, zabyla 
alacagm bilgisini kabul etti. Bu yaratllml§lar aleminin meydana gel
mesini isteyen hakkln ilahi isimlerinden alan §eyleri de kabul etti. Bu 
ak1ldan levh ad1 verilen §ey dagdu. Kaleme emretti ve k1yamet giiniine 
kadar kendisine tevdi edilen §eyleri s1ralamasmi buyurdu. Kalem al
masl i~in iizerinden 363 sinn ge~irdi. Akll almas1 nedeniyle 360 tecelli 
veya dakika verdi. Her sinn veya dakika 363 s1mfa aynhyardu. Bun
Ian levhte a~1klad1. Levhte has1l olan ilk bilgi tabiat bilgisiydi. Bu, 
ruhun gerisindeydi. Biitiin bunlar saf nurlar aleminde oldu. Sonra §a
m yiice alan Allah, mutlak viicuda mukabil olan mutlak adem menzi-
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lesinde olmak iizere bu mlra mukabil bir saf karanhk varetti. Onun 
iizerine tabiatm yardimiyla kendiliginden parlayan bir m1r tecelli etti. 
Bu nurun aksi parlad1 ve bundan ar§ zuhur etti. Ar§m iizerindeki 
Rahman ismi, Zahir ismiyle hakim oldu. i§te bu yaratlklar aleminden 
ilk zahir olan §eydir. Bu karl§lk nurdan ar§m ~evresini kU§atan me
lekler yaratlld1. Onlann ar§m ~evresini ku§atnn§ olarak hamd ile Al
lah'l tesbihden bB§ka bir me§galeleri yoktur. Sonra bu ar§m i~erisinde 
Kiirsi'yi var etti ve orada onlarm tabiatmdan melekler var etti. Her 
melek kiirsinin imar edicilerinden yaratllnn§ oldugu aslldand1r. Nite
kim unsurlar da kiirsinin. imar edicilerinden yarat1lffil§ olanlard1r. Bu 
kiirside sozii haber ve hiikiim olmak iizere ikiye ay1rdl. Hadiste varid 
oldugu gibi, ar§m iizerine uzatildlg1 iki ayak, haber ve hiikiimdiir. Son
ra kiirsinin karmnda felekler yarattl. Her felek, diger felegin karmnda 
idi. Her felek te onu imar eden alemler yarattl ve onu ylldizlarla siis
ledi.. «Ve her gage vahyini emretti.» Nihayet miivelledat §eklindeki ya
ratlklan halketti ve her· s1mfa oldugu §ekil iizere tecelli etti. Bundan 
§ekillerin ruhlan meydana geldi. Onun §ekilleri idS:re etmesini emrettf 
ve onu boliinmii§ halde degil, bir tek zat halinde yarattl. Bir k1smm1 
qigerinden ayud etti. Bu ay1rd edi§, ruhlann, §ekillerin o tecellileri ka
bul edi§ine gore idi. Hakikatta bu §ekiller, o ruhlann tezahiir yeri gi
biydi. Sonra AHah Siibhanehii bir ba§ka tecelli ile hayali cesetlerin §e
killerini var etti. Ruhlardan ve §ekillerden her birine uygun bir g1da 
yarattl. Hak Siibhanehii ve Teala, alemin nefslerinden melekleri halk 
etmektedir. insanlar nefs ta§1maya devam ettikleri siirece bu yaratl§ 
devam edecektir. Bir §eye «ol» deyince o §ey oluveren Allah ne yiice 
ve miinezzehtir. ( ... ) 

Sen bunu bildikten sonra yine bil ki; halk kendilerine soylenen 
melek konusunda ihtilaf etmi§lerdir. Denilmi§tir ki, meleklerin hepsi 
laf1z bak1mmdan melek lafzmm umumiyeti i~erisindedir ve hi~ birisine 
tahsis yoktur. Dolayislyla hakim olan ve 0lmayan biitiin melekler bu 
lafzm i~inde yer al1r. Denildi ki; buradaki melekten maksad, soz yer
yiiziiniin halifeligi oldugu i~in karine ile yeryiizii melekleridir. Denildi 
ki iblis ve beraberinde bulunan ve uzun sure yeryiiziine yerle§ip yer
yiiziinde fesad ~Ikarnn§ olan cinlerle muharebe konusundad1r. Allah 
Teala onlara cin denilen melekler gondermi§tir ve onlar cennetin bek
~ileridir. isimleri de btiradan ahnnn§tlr. Cinler, iblisleri daglann ete-

. gine ve adalara kogmu§fardir. MutasavVIf efendilerin g6rii§leri ise -Al
lah onlarm s1rlarmi takdis etsin- melekler Allah'm isim ve sifatlarm
dan kendilerine bir §ey tevdi edilmi§ olan alemlerin d1§mdad1rlar. Alem
ler ise hesaba dahil degildirler ve zatl bilmekten ve kavramaktan mada 
hi~ bir §eye sahip olmad1klan i~in, secde. ile emredilmi§ degildirler. Al
lah Teala'mn ((Yoksa sen de biiyiiklendin ve iistiinliik (taslayanlardan) 
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m1 oldun? Kavli buna i§aret etmektedir. Bunlar, ruh, Kalem 'el-A'la ve 
el-akl el-evvel ad1 verilen meleklerdir ki bu Allah'm zatmm aynas1d1r. 
Onun zatl ancak bu meleklerde zuhur eder. Onun bi.iti.in mahlukattaki 
zuhuru ise ancak Slfatlar iledir. 0, di.inya ve ahiret aleminin kutbu 
cennet ve cehennem ehlinin kutbu, A'raf ve ara yerdeki halkm kutbu
dur. Hi~ bir §ey yoktur ki; onda bir vechesi bulunmasm. 0, bu mahluku 
kendisine dogru di:indi.iri.ir, ~i.inki.i o, bunun kutbudur. 0, Adem'i ve onun 
ri.itbesini bilmekte idi. Qi.inki.i olmu§ ve olacag1 levhte yazan o idi. Levh, 
bazan kalemin onda yazd1g1 §eyleri zevk ·bilgisiyle bilmi§tir. Bu melE>k, 
bi.itiin mi.ikemmelligiyle Hz. Muhammed Mustafa'nm hakikatmda zu- · 
hur etmi§tir. Nitekim Allah Teala «i§te bi:iylece sana kendi kat1m1zdan 
bir ruh vahyettik.>> buyurarak buna i§aret etmi§tir. Bunun i~in Hz. 
Muhammed (s.a.) bilumum mahlukatm en i.isttini.idi.ir. Hatta 0 yedi 
kat gi:ikte ger~ek anlamda halifedir. Bu uzak bir ihtimal degildir, iyice 
anla§Ilsm. (Alusi, Ruh el-Meani, I, 218- 220) . 

Re§id R1za da §U bilgiyi verir : 

Ustad (M. Abduh) der ki, baz1 mi.ifessirler, meleklerin manas1 
konusunda ayri bir anlayi§a varmi§lardir. Buna gore; melekler bitkile
ri yaratmak, yeti§tirmek, canhlar1 meydana getirmek insan1 korumak 
ve diger hususlarla ilgili gi:irevlerle gi:irevlendirilmi§lerdir. Buna dair 
rivayetlerin hepsi havastan olan ki§ilere ifadenin zahirinden daha de
rin manalar ima etmektedir. ~i:iyleki; mtkideki geli§me, Allah'In tohu
ma i.ifledigi hususi bir ruh ile olmaktadlr. i§te bitkinin ozel bitkisel ha
yatl boylece te§ekki.il etmektedir. Hayvan ve insan tc;in de aym §eyler 
soylenir. ilahi hikmetin yoktan varettigi ve ozel bit nizama dayanan 
her i§in ana dayanagi, §eriat lisamnda, melek adl verilen ilahi ruhtur. 
isimlendirme konusuna onem vermeyenler, bu manalan tabiat gi.ic;le
rine isnad ederler/ Qi.inki.i onlar, insanlar aleminde tabiat veya tabiat 
tesiri a~1ga c;1kan gi.ic;ten ba§ka bir §eyi bilmezler. Tarti§ma goti.irmeyen 
apac;1k husus odur ki; yaratlh§In derinliginde, akll sahiplerinin inkan 
imkans1z bir nizam ve dayanak var<hr. Her ne kadar vahye inanma
yanlar ona melek ismi vermekten kac;msalar ve meleklerin varhgmm 
delili olmadigmi soyleseler de, ak1l sahipleri bunu inkar edemezler . . 
Keza vahye inananlar bu gi.ic;Iere tabiat gi.ici.i veya tabiat kanunu de
meyi reddetseler de. Bu isimler §er'i dilde varid olmami§tlr. Hakikat 
tekdir, ak1l sahibi isimle mi.isemma arasma bir engel koymaz. Gayba 
inanan, mahiyeti kavramlmayan varhklann ruhlar oldugunu kabul et
tigine ve gayba inanmayan da, ben ruh diye bir §ey tamm1yorum, an
cak mahiyetini kavnyamad1g1m bir guc; biliyorum dedigine ve Allah'
tan ba§ka kimsenin de onun mahiyetini bilmedigine gore, insanlar ne
d.en ihtilafa di.i§i.iyorlar? Ashnda hepsi de gi:iri.ilmeyen ve duyulmayan 



iBN KESIR (Ciiz: 1, SOre: 2 

varhklann mevcudiyettru ikrar ediyarlar ve anu ger~ek anlamda kav
nyamadiklaniu iUraf ederek akllla anun derinligine ula§Ilamad1gm1 
kabul ediyarlar. Gayba inanmad1~m soyleyen §U ki§i gormedigi ~?ey

lerin varhg1m kabul ediyarsa, gaybi tasdik eder ve tesirini kabul ede
rim, ancak anu ger~ek §ekliyle kavraYlp takdir edemem diyecek alsa, 
gayba 1nanan mO.'minlerle birlik alur. ( ... ) 

Ben derim ki (Re§id R1za) O.stadm (Muhammed Abduh) bu te'
vildeki maksadl; ima ve i§aret yaluyla meleklerin varhgm1 inkar eden
leri inand1rmakt1r. Melekleri, anlara aklllanyla kabul ettikleri ve ah§· 
tlklan deyimlerle kabul ettirineye ~ah§rnaktadir. Ancak bu kanuda bir· 
~agu dagruyu gormO.§, bir~agu da dalalete sapmi§ ve anu reddederek 
Abduh'un melekleri hi~ bir ferdin anu dO.§O.nemiyecegi guc;ler haline 
getirdigini iddia etmi§lerdir. Ama Abduh anlarm iddias1m reddetmi§
tir. ( ... ) (Re§id R1za, Tefsir el-Menar, I, 267 - 270). 

Elmahh merhum bu konuda §U bilgiyi veriyor : 

Evvela ciheti lisaniyesini tedkik edelim: Ebu Hayyan Endiilusi ge
rek el-Bahri el-Muhit nammdaki tefsir-i kebirinde ve gerek Nehr-i Madd 
ismindeki tefsir-i miilahhasmda der ki (melek) mim-i asli alarak kuv
vet demek alan «melk»den «feal»dir feaile ve feail vezninde melaike 
ve melaik diye cemilenmesi §az tallki iledir. Ebu Ubeyde buna kail ol
mu§tur. ila ahiri. .. Binaenaleyh melek; lugaten kavi ziilkuvve demek
tir, lamm kesri ile «rnelik» ve lamm fethilye «rneleke» kelimelerinin ma
nalariyle alakadard1r. Lakin bu surette melaike cem'i k1yasi ·almami§ 
alur. Halbuki arapc;ada ash bulmak ic;in cem'i, esaslardan biridir. Bu
nun ic;in diger taraftan mimi zaid alup ash melektir deniliyar ki ibn 
Cerir Taheri dahi Cami'Ul-Beyan'mda bunu §oyle izah eder: Melaike 

( .!J-)1.. ) in cem'idir. flu kadar ki Arap'ta mO.fredinin hemzesizi hem

ze-lisinden daha c;ak ve daha me§hurdur. 'Melaikeden bir melek derler, 
hemzesini hazfederek harekesini makablindeki sakin alacak alan lama 
naklederler ve cemiledikleri zaman hemze ile aslmda reddederek me
laike derler ki bunun misali c;aktur. Melek ismi mekan almak O.zere 
mevzi-i risalet veya mef'ul manasiyle resul, mursel, amil-i risalet, 
vesait-i Rabbaniye demektir. Ehl-i lisanda, mO.fessirin de bu i§tikak1 
tercih edenler c;aktur. Rag1b da melaike lafzmda bunu tercih etmi§ ve 
melekte demi§tir ki Nahviyun meleki de nielaikeden mO.§tak ve mimini 
zaid yaptllar. Halbuki baz1 muhakkikin bunun miilkten aldugunq.ysoy
lemi§ ve §oyle izah etmi§tir : Melaikenin siyasetten bir §ey'e menitir ve 
miistevli alamna lamm fethiyle «melek», be§erde alana da lamm kes
riyle «melik» denilir. Binaenaleyh her melek melaikedir. Fakat her 
:melaike melek-degildir. 
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Bir de der ki melaike, vahide ve cern' a 1tlak olunur ila ahirl ... 
Binaenaleyh bu izaha gore de melek lafz1, kuvvet ve tedbirden, melaike 
de risalet manasmdan me'huz olmu§ oluyor. Ve ayni zamanda melaike, 
melekten earn ve onun cinsi bulunuyor. §u halde her ikisinde bir kerre 
manay1 risalet vardir. 

Acaba bu risalet sadece tebligi emir midir? Yoksa tebligi fiil midir? 
Yani yalmz ilmi ve kelami bir tebligi ruhi mi yap1yorlar, yoksa bilfiil 
kudret ve tekvin-i ilah1nin de miibelligi oluyorlar rm? Ayati Kur'ani
yenin delaletlerine gore; her ikisinin dahi bulundugunu anhyoruz. 
Peygamberlere ve hatta, yine melaikeye evamir-i ilahiyeyi teblig eden 
melekler bulundugu gibi, cihad ve sair hususatta fiilen kuvvet ve 

jmdat getiren me.laike de bulunuyor ve bir de ( <::-'}\ ) ismi mahsu

siyle bir melek-i mahsus dahi okuyoruz. Halbuki alemde hi~bir hadise 
olamaz ki ona kudret-i ilahiyenin bir taalluk-u mahsU.Su bulunmasm, 
binaenaleyh cins-i melaike kudret ve tekvin-i ilahinin vahdetten kes
rete tevezzuunu ve onun tenevviiat ve taayyiinat-1 mahsusasm1 itade 
eden mebadi-i faile olarak miilahaza edilmek laz1m gelir. Ve kainatta 
hi~bir §ey hi~bir hadise, hi~bir fill ve hareket tasavvur olunamaz ki, 
boyle bir risalet ile vaki olmu§ olmasm, bundan ba§ka bir nevi melaike 
daha vard1r ki bunlar, hadisat-I yevmiyyeden mukaddem §uun-i emriye 
ve kelamiyeyi, ta'bir-i aherle §UUni ruhiyeyi mevcudat-1 ak1lenin cere:
ya.n-1 ruhisine aid evamir ve ir§adat-I Rabbaniyenin tecelliyat-1 mah
susasmi ifMe ederler. Bunlar daha evvel reswi idrakdirler, miidrik ve 
muhtar .olan mebadi-i faileye kabl'el-fiil hayrm ve nzay1 ilahinin ve~
hesini ira'e eylerler ve melaikeye oldugu gibi be§ere de miivekkeldirler. 
~eytamn melaikeye tekabiilii de bu cihettendir ve ale'l-ekse:;,: melaike 
yalruz bunlar zannedilmi§tir. Biz her hadiseyi iki mebde' ile tasavvur 
ederiz ki biri mebde-i fail, digeri mebde-i kabildir. Me§hudat1m1z bu 
ikisinin ,haysiyet-i mii§terekesidir. Asll madde bu mebde-i kabilden iha
rettir. Biz as1l maddeyi gormeyiz, gordiigiimiiz hep eseri failiyettir. Go
-riilen her fiil-ii ' hareket, her §e'n ve hadisede bizzat veya bilvas1ta bir 
mebde-i fail tan1r1z. §iiphe yok ki, muharriksiz bir hareket yoktur ve 
madde kendi kendine atild1r. Bundaki her hareket veya siikun bizzat 
veya bilvas1ta fail bir kudret-i muharrikenin eseridir ve her hadise boy
le bir fail-i miiessirin tezahiiriidiir. Biz eseri goriir, eseri idrak ed~riz. 
Halbuki ayni eserle hakikatte idrakimize tezahiir eden o fail-i miies
sirin bir lemhas1d1r. Madde onun altmda bir ma'kwdiir. Gordiiklerini 
madde zannedenler, onu kuvvet sayesinde gordiiklerini bilmelidirler .. 
Buradan feylesoflann kuvvet nazariyesine atlayacak olursak biitiin 
kuvvet ve kudretin Hakk Teala da tevahhiid ettigini ve kudret-i ilahi
yenin ilk vas1ta-i taayyiin . ve tecellisi melaikenin risaleti demek oldu-
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gunu ihtat etmek kolay olur. Lakin bunlar miyarunda kuvay-1 miidrike 
de vard1r ki onlar da vak1at1 kabl'el-vuku' tefhim eden rububiyet-i ilahi
yenin miibelligidirler ve binaenaleyh melaikesiz bir hadise tasavvuru 
gayri miimkindir, melaikesiz bir katra yagmur bile dii§mez, §U kadar 
ki irade-i insaniye ile alakadar kuva-y1 taliyedeki §err ve fesad amili 
gibi icra-yi tesvilat eden ervah ve kuva-y1 §eytaniye de balada izah ol
dugu iizere bu melaikeye mukabildir. 

Bu izahatl serdettikten sonra melaikenin mahiyet ve enva1 hak
kmdaki akvali de icmal etmek faideli olacaktir. Vaz'1 mesele §Udur: 
Melaikenin bizatiha kaim zevat, tabir-i aharle cevahir kabilinden ol
duklarmda ukalarun ittifaki vard1r. Fakat bunlar miitehayyiz midir
ler, miicerret midirler? Bunda ihtilaf ediliyor: 

1) Miitehayyizdirler. Melaike bir taklm ecSam-1 latife-i esiriyedir 
ki e§kal-i muhtelife ile te§ekkiile kactirdirler. Bu kavil ekser-i miitekel
liminin kavlidir. Qiinkii diyorlar, Peygamberler bunlan §ekilleriyle gor
mii§tiir. ~ekiller ise cismanidirler, haiz-i eb'addirlar. Bir de maddesiz 
kuvvet-i miicerrede tasavvuru bizzat kudret--i ilahiye tasavvuru demek
tir. Allah'dan maada zat-1 miicerred yoktur. Madde t'asavvurdan silin
digi zaman tasavvur olunan kuvvet ve kudret-i mahza ayni kudreti 
ilahiyeden ibaret kahr. Heniiz hi~bir te§ekkiilii haiz olmayan ciiz'i la
yetecezza halindeki madde-i mahza ise kabil ve atll-1 mah1z1d1r. Onda 
hi~bir. failiyet ve kuvvet yoktur. Bunlara failiyet demek olan kuvvet 
izafe edildigi zaman te§ekkiilii haiz miirtebit bir cism-i esirl olurlar. 
Denebilir ki te§ekkiil bunlann hakikatleri degil maddede · tezahiirleri
dir. Binaenaleyh kendileri maverayi maddedir. Buna §U cevap verilir 
ki; melaike ve resUl ta'biri de bu haysiyetledir. Yoksa maveray1 mad
dede bunlar ayni kudreti ilahiyeye raci'dirler. Bu kavil asr-1 .haz1rda 
ekser-i Hikmet-i tabiiye ulemasmm esirsiz kuvvet tasavvur etmemeleri
ne mii§abihtir. 

2) Hiikemanm ve bilhassa hiikema-i islamiyenin kavilleridir ki; 
melaike ne miitehayyiz, ne ecsamd1rlar, bunlar niifUs-i natlka-i be§e
riye, yani ruh-u insani ,gibi cevahir-i miicerrededirler, fakat mahiyet~e 
bunlardan ba§kadirlar, kuvvet~e daha miikemmel ve ilimleri daha ~ok
tur. Aralarmdaki nisbet giine§ ile ziyasmm nisbeti gibidir. Ve bunlar 
iki kisimdirlar, bir k1srm ma'rifet-i Hakk'a _miistagrak ve ba§kasiyle 

i§tigalden miitenezzihtirler, ( w..J~-.; .Jtr:JI..J J.:.Ufw~ ) bir k1sm1 da 

kalem-i kaza ve kaderin cereyanma gore semadan arza tedbir-i umur 

ederler ki bunlar da ( 1~1 wlf..4JI ) d1rlar, ve bunlarm semavi ve 

arzi olanlan vard1r. Evvelkilerde bunlarm ruhlar1 mesabesindedirler. 
Nasara'dan bir taifenin de meHlike bedenlerinden miifarekat et

mi§ ervah-1 fazlle-i be§eriye diye telakki ettikleri tefsirlerimizde ve 
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kutub-i kelam.iyemizde zikrolunuyor. Zamarurruzda gayr-i islami fel
sefelerin maddeyi kuvvete kuvveti ruha irca eden nazariyeleri de esa
'Smda hukemamn salif'u zikr cevahir-i mucerrede nazariyesidir. Mucer-

. redat-1 umur itibariyle addedenler 9e mutekellimin mezhebine irca olu
nabilirler. 

Balada beyan olunan kavl-i muhtar ve«;hile butiin kainat-1 maddiye 
bir sema olduguna ve bunlardan maada semalar bulunduguna gore, 
hakikat-i melaikenin ve bunlann makamlanmn ne kadar yiiksekliklere 
ve derinliklere varacagm1 tasavvur etmelidir: Bunlarm kesretlerini an
latmak igin Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin §oyle buyurdugu nak
lolunmaktad1r: <eSema g1c1rdamaktad1r. Ve g1c1rdamak hakk1d1r. On
da bir kadem mevzii yoktur ki bunda bir melek-i sacid veya raki' bu
lunmasm». Bu bapta temsilen §oyle bir nisbeti mutezayide dahi rivayet 
olunmu§tur. Beni Adem, cinnin U§ru, bunlar hayvanat-1 berriyenin U§
ru, hepsi tuyurun U§ru, mecmuu hayvanat-1 bahriyenin U§rti ve butun 
bunlar arza muvekkel olan melaikenin U§rii mesabesindedir. Sonra se
ma-i dunya melaikesi butiin bunlardan o nisbette «;ok ziyade, sema-i 
saniye melaikesi de 0 nisbette ziyade, sema-i sab1aya kadar mutezayi
den hep boyle ,sonra bunlarm heyet-i mecmuas1 melaike-i Kursiye na
zaran az bir §ey, sonra hepsinin mecmu-u adedi a1t1yuz bine balig olan 
surad1kat-1 Ar§'tan birinin melaikesine nazaran onda bir kalmaz. Ve 
bunlardan bir suradikm, yani bir biiyiik perdenin tul ve irtifama na
zaran semavat ve arz ve igindekiler ve aralan bir kadr-i mahsus te§kil 
etmezler ve bunun her kan§mda bir melek-i sacid veya raki' veya kaim .. 
vard1r -ki tesbih ve takdis eder. Sonra bunlarm mecmuu Ar§ etrafmda 
dbnen melaikeye kar§1 denizden bir katra kallr sonra israfil aleyhis
selarmn esva1 olan melaikei Levh ve Cibril aleyhisselarmn cunudu olan 
melaike la yuhsad1r. Cinslerini, muddeti omurlerini, keyfiyeti ibadetle-

rini ancak Allah bilir. ( y.'i l ~.J :.f.>; ~t.._, ) yine Aleyhissalatft 

Vesselam Efendimizden §oyle rivayet olunmu§tur ki : <eSemaya uruc 
buyurduklan zaman kal'a burclan gibi bir mevkide bir tak1m melaike 
gbrmii§tii. Bunlar biribirlerinin yiiziine dogru mutekabilen yuriiyiip 
gidiyorlard1. Bunlar nereye gidiyorlar diye ResUlullah Cebrail'e sordu, 
Cebrail bilmiyorum, ancak yarad1ld1~mdan beri ben bunlan gorurum 
ve evvel gbrdugumiin bir tanesini bir daha gormem, dedi. Onlardan 
birine, ikisi birden sen ne zaman halk olundun? diye sordular. 0 da 
bilmiyorum, ancak Cenab-1 Allah her dortyiiz bir senede bir ytld1z halk
eder. Ben yarad1ld1g1mdN1. beri de dortyiiz bir y1ld1z yarattl diye cevap · 
verdi. Melaikenin kesretini ve kudreti ilahiyenin viis'ati tecelliyatlm an
lamah. (Elmahh, Hak Dini Kur'an Dili, I, 301 - 307). 
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Mevdudi bu konuda §oyle der : 
«Melek»in tam manas1 haberci, bilhassa Allah'm habercisi demek

tir. Melekler hi~bir §ahsiyeti bulunmayan mucerret varllklar degildir
ler. Onlar §ahsiyete sahiptirler ve tabir caiz ise, ilahi saltanatm ida
.resi i~in Allah Teala'mn kullandlgl ajanlard1r. Kur'an-1 Kerim'den 
a~1k~a anla§Ilacag1 ve~hile, gerek onlann mevcudiyetinde §iiphe goste
ren materyalistler, gerekse onlan Uluhiyete ortak eden ve Allah Teala'
mn akrabalan diye tapan cahil kimseler aym hatayi i§lemektedirler. 

Halife, Kadir-i Mutlak namma niyabet selahiyetini kullanan naip
tir. Boylece insan miilkun sahibi olmayip, sadece sahib-i aslinin vekilidir 
ve kendi ba§ma hi~bir kuqrete malik degildir. Ancak hakiki sahip ta
rafmdan ona vekalete·n verilmi§ olan selahiyeti kullanmaktadlr. Bu se
beple, diledigi §ekilde hareket etmek hususunda hi~bir manevi yetkiyi 
haiz bulunmamaktad1r. Fakat muvekkili bulunan kudretin arzusunu ye
rine getirmekle mukelleftir. EgeF kendi ba§ma mutlak selahiyet ta§Irsa 
veya o selahiyeti §ahsi kaprisi ugruna kullamrsa veyahut ba§ka bir kim
senin mutlak hiikiimranhgm1 kabul eder ve ona tesli:miyette bulunur, 
onun ir~desine tabi olursa, bu bir kotiiluk ve ihanet olur. (Mevdudi, Tef
him el-Kur'an, I,- 79- 80) 

I 

Edebiyatm onemli oolumlerinden pirini te§kil eden hikaye, Kur'an' 
da ustun maksatlar i~in kullamlan bir sanat turudur. Bu hikayede Al
lah'm insanoglunu §ereflendirmesi ve Hz. Adem'in soyundan gelenleri 
yeryuzune halife kllarak, meleklere ogretmedigi §eyleri onlara ogretme
si naklolunmaktadlr. 

Ey Muhammed, kavmine atalan Adem'in yaratlll§ hikayesini hatir
lat. Hani Allah meleklerine «yeryuziiniin iman i~in bir halife yarataca
gim.» demi§ti, de, Melekler, «Ey Rabbimiz senin yaratacagm bu halife ve 
onun soyundan gelenler kendi irade ve istekleriyle yapacaklan fiillerde 
ger~ek faydanm nerede oldugunu bilemeyeceklerdir. Onlann bilgileri top
raktan yaratllnn§ olduklarmdan dolayi mahdut olacaktlr. Bu yiizden i§
leyecekleri hatalarla yeryiizunu fesada vereceklerdir demi§lerdi. «Ey Rab
bimiz sen yeryiiziiniin imarlm murad ediyorsun, orada yeryiiziinii fesada 
verecek bir varllg1 yaratmamn hikmeti nedir? Biz seni tesbih ve takdis 
ederek buyrugunun dl§ma ~1kmayan varll.klanz. Bu vazifeye bizim lay1k 
goriilmemiz daha evla degil mi?» demi§lerdi. Buna kar§Ihk Yuce Mevla, 
«Sizin bilmediginiz §eyleri ben bilirim, kimin yeryiiziiniin imar ve islah1 
i~in faydah olacagm1 da en iyi ben bilirim» demi§ti. Yiice Allah, dun
yamn iman i~in gerekli olan maddi §eylerin ismini Hz. Adem'e ogretmi§ 
ve bu §eyleri meleklere gostererek «eger sizin hilatete daha ~ok layik ol
augunuzu iddia etmeniz ger~ekse, onlann adm1 bana bildirin» demi§ti. 
Onlarsa acizliklerini ifade ederek <<Senin bildirdiginden ba§ka hi~bir bil
gimiz yoktur)) demi§lerdi. Bunun uzerine Yiice Allah Hz. Adem'e, onlarm 
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isimlerini bildirmesini emretmi§ ve Adem de o §eylerin isimlerjni bildir
mi§ti. Boylece melekler Adem'in ve soyundan gelenlerin hila.fete neden 
daha · ~ok lay1k olduklanrun sebebini ogrenmi§lerdi. Kendilerinin madde 
ve dunya i§leriyle me§gul olmruk i~in hazrrlanmarm§ bulunduklanm, bu 
yuzden yeryuzunun imanna elveri§li olmadlklanm farketmi§lerdi. Q'iin
ku melekler nurdan yaratllrm§larru, Adem ise topraktan yaratllrm§ti. 
Yani topragtn bir par~as1 idi. Netice bOyle olunca y'iice Allah, melek
lere «Sizin bilmediginiz §eyleri benim bilecegimi saylememi§ miydim?» 
buyurarak onlann durumunu ortaya koymu§tu. Buradan itiba:ren ikin
ci bir k1ssa soz konusu olmakta ve Allah'm insanogluna lutfu dile ge
tirilmektedir _ 

Ey Muhamrrled, yine kavmine hat1rlat ki, biz o tertemiz meleklere, 
«Adem'e secde edin» diye emretmi§tik. Buradaki secde ta'zim ve say
gmm ifadesidir. Yoksa ibadet ve ilahla§tlrma anlarmna degildir. Me
lekler Allah'm emrine uyarak but'iinuyle secdeye gitmi§lerdir. Ancak 
mel'un §eytan buy'iiklenerek, «ben ondan daha Ustun oldugum halde 
mi ona secde edecegim, beni ate§ten onu ~amurdan yarattm» diye 
secde etmekten k~mmi§tl. Boylece Rabbmm emrinden <;lkffil§ ve la
neti ha:ketmi§ti. i§te, insanoglu Allah'm lutfettigi bu §eref ve ihsan 
sayesinde yeryuzunun halifesi olmu§ ve ba§ka varhklann bilmedigi 
§eyler kendisine belletilmi§ti. 

Halife konusu ve onun tekevvuit§ekli, ilahi mes'eleler arasmda olup 
insamn onu kavramas1 zordur. Allah Teala bu ayetlerde, bize insanllgm 
dogu§unu, bizden onceki ehl-i kitabm da kabul ettigi gibi anlatmakta
dir. Allah bize manalan duyulur §ekiller halinde temsil etmektedir. Ko
nuyu munazara ve konu§ma 'iislubundaki hikmetler ve s1rlar i~erisinde 
a~1klamaktad1r. Bu, yarat1klara hitap ve yaratlklara beyan konusun
daki Allah'm kanunudur. 

Ustad (Muhammed Abduh) bu ayetlerin mute§abih oldugu ve za
hirine hamJ~tmenin imkans1z bulundugunu belirtir. QUnkU bu ayet 
konu§ma kurali uyarmca ya isti§are tarzmda olacaktrr -ki bu Allah 
i~in muhaldir- ya d~ Allah Subhanehu'nun meleklere haber vermesi 

ve onlann da Allah'a kal"§l ~1klp tartl§malan tarzmda cereyan edecek
tir. Bu ise ne Allah'a, ne de meleklerine uygun d'ii§mez. Dinin getirdigi 
gibi «Onlar kendilerine emrettigi konuda Allah'a isyan etmezler ve 
emrolunam yaparlar» buyruguyla uyu§maz. ( .. . ) (Re§id R1za, Tefsir el
Menar, I, 252). 
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Halife: 

Sonra mufessirler halife konusunda iki ayn gorii§ serdetmi§lerdi.r. 
Bir klsm1 bu lafzm yeryiiziinde bir tur veya hayvan-1 natlk turunden 
pek~ok ~e§it varllg1 ifade ettigi kanaatindedirler. Ancak bu varllk, son
ra yok olup gitmi§tir. Allah Teala'run burada meleklere yaratacagm1 
haber verdigi bu s1rnf o varllgm yerine ge~ecek ve onlara halef olacak, 
boylece halife ad1ru alacaktlr. Nitekim Allah Teala eski nesillerin helak 
edili§ini zikrettikten sonra «Sonra sizi yeryiiziinde onlarm ardnidan 
halefler k1ld1k» buyurmaktadir. Mufessirler derler ki; bu yok olan kitle 
yeryuzunu fesada vermi§, kanlar akitrm§tlr. Melekler, suallerini bu 
var1Ig1 Ol~u alarak serdetmi§lerdir. <;unku halife -zihne ilk anda geldigi 
gibi- kendinden once ge~ene uygun olmak durumundadir. Ancak bu 
yeni varllgm onun gibi olacag1 konusunda delil bulunmad1g1 i~in ve 
bunun, hilafetin geregi olduguna dair bir i§aret bulunmadigmdan Al
lah Teala, meleklere, «kendilerinin bilmedigini Allah'm bildigini» be
lirterek cevap vermektedir. Bu y~ati~n, onceki yaratlktan degi§ik bir 
halife olacagm1 ve Allah'm bu konudaki eri§ilmez hikmetinin mahiye
tini belirtmektedir .· 

Ustad (Muhammed · Abduh) der ki ; bu gorii§ dogru ise, Hz. Adem, 
yeryiizunde ya§ayan ilk canh ve akllll s1mftan bir ki§i degildi. Sadece 
bizzat veya madde itibariyle yok olup gitrn:i§ olan, ge~mi§te ya§ayan, 
nabk canlly1 temsil eden bu yeni insan grubunun ilki idi. Ancak Hz. 
Adem ile o yok olan gruplar arasmda ahlak ve tabiat bakirmndan pek 
~ok farkhhklar vard1. 

Bu mezhebin en iyi a~Ikland1g1 ve en ~ok zikredildigi yer bu go
rii§iin miislumanlara Fars Initolojisinden :ve hurafesinden intikal etmi~ 
ulmas1d1r. <;Unku Fars Initolojisine gore, Hz. Adem'in yarat1lmasmdan · 
once yeryiiziinde Han ve Ben veya Tan ve Rem adm1 alan bir yaratlk 
varrm§. Ekseriyet ise yeryuziinde Adem'den once mevcud olan yarati
gm cin admi ald1gm1 soylemekte, Han ve Ben'in de cinden once oldu-

' gup.u belirtmektedirler. Derler ki, onlar yeryuziinde fesad «;Ikarmi§, Al-
lah da kendilerini mahvetmi§tir. Ve yine derler ki; Allah onlara me
leklerden bir ordu ile iblis'i gonderini§, cinlerle iblis sava§mi§, onlan 
yok etini§ ve adalara, denizlere surmii§tiir. Anca:k islam'da bu gorii§iin 
ve bu k1ssalarm dayanabilecegi, hi~ bir m~sned yoktur. Sadece ge«;mi§ 
milletlerden arta kalan adetler ve efsaneler var ki, dikkate deger bir §ey 
bildirmez. §uras1 bir ger~ek ki; butiin milletlerin uzerinde ittifak ettik
leri husus, Hz. Adem'in yeryiiziinde ya§ayan ilk akllll canl1 olmadlgt
dir. Halife tabirinin tefsirindeki gorii§lerden birisi budur. Ba§kalan da 
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uyeryiiziinde halife yaratacaglm» ayetindeki maksadm ~llah'm halifesi 
~eklinde oldugunu soylerler. Bunun i~in, insarun yeryiiziinde Allah'm 
halifesi oldugu gorii§ii yay1Im1§tir. Nitekim Allah TeaJa Hz. Davud'a 
hitaben: «Ey Davud, seni yeryiiziine halife k1ld1k» buyurmaktad1r. Za
hir olan odur ki -en dogrusunu Allah bilir.- Halifeden maksad, Adem 
ve onun soyundan gelenlerdir. Ancak hilafet ne anlama gelmektedir? 
Halife se~lli§ten maksad nedir? Baz1 ki§ilerin bazllarma halef olmas1 
m1, yoksa baz1 varhklarm ba§ka bir varhgm yerine ge~mesi miclir? Al
lah'm yaratiklan konusundaki kanunu §6yle cereyan etmektedir : 0 
insanlara, hiikiimlerini ogretecek s~kin halifeler se~mektedir. Nasll in
san Alla:!l'm hukUki kanunlanru ve hiikiimlerini ortaya ~1karm1§Sa, ay
ru §ek:lde yarat1ll§ ve tabiat kanunlanru ve hiikiimlerini de ortaya ~~
karml§tlr, dolayiSlyla hilafet kelimesinin manas1run umumi olmasl ge
rekir. Bu, insaru diger yaratiklardan ayiran her §eyi ihtiva eder. (Re§id 
R1za, Tefsir el-Menar, I, 257-259). 

insanbg-In B~langtci. : 

Bu konuda Elmal1ll merhum da §oyle diyor : 

Eskiden baz1 tabiiyun be§eriyetin arzda ezeliyetini iddia. ederlermi§. 
Fakat bu giinkii fiinun-i tabiiyede bunlann yeri yoktur. Lakin farzi
yat~1lar goruyoruz ki bunlar, k1taat-1 arzdaki u'ruk-i be§erin ta esasm
da ba§ka ba§ka as1llardan gelmi§ olmasm1 ve binaenaleyh beyn'el-be§er 
umumi bir uhuvvetin tabU olannyacag1ru zannetmek istiyorlar. Zenci
ler, Avrupahlar, Amerikalllar nas1l karde§ olur? demek istiyorlar. Bun
lar ~unu dii§iinmiiyorlar ki, ilim daima vahdet-i as1l nokta-i nazanm 
takib eder. Ve miimkiin oldugu kadar harikanm taklilini arzu eder. 
Ve bu bapta verilecek hiikiim hal-i hazmn mii§ahedesine miistenid biz
zat bir mantik i§idir. Biitiin bunlar ise tenasilliin mebde-i vahidden 
ba~lad1gma hiikmeder. Bunlara mukabil ilm-i hayvanatta istihale ve 
tekamiil nazariyesini takib edenler vardir. Ve bu nazariye felsefi nok
ta-i nazardan esas i'tibariyle muva.f1k ve kanun-1 vahdet ve terbiyeye 
de mutab1ktir. Lakin hayvanata tatbikinde mii§ahede ve tecriibe-i fiiliye
yi tecaviiz eden indi bir hiikiim hatasm1 mutazamnnnd1r. Filvaki' bii
tiin ecnas-1 hayvanat miikemmel bir tasnif ile tertib edildigi zaman gorii
niiyor ki aralannda naklstan kamile dogru giden bir silsile-i meratip 
arz etmektedir. Aralarmdaki biiyiik farklara ragmen bu tekamiil teba
riiz ediyor. Bununla beraber hi~ bir cinsin diger cinsten tenasiil ettigi-

Tefsir, C. II, F . 18 
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ne dair bir tecriibeye, bir §ahide de tesadiif edilmiyar. insan insandan 
daguyar, asian aslandan, at attan, maymun maymundan, kopek ko
pekten ila ahiri ... bOyle almakla beraber bu tecriibeye ragmen vahdet-i 
asil esasma istinaden burada bir mantlk yap1hyor. Hayvanatm i§bu me
ratib-i ecnasmm kamil-i naklsmdan istihale veya bittekamiil tevelliid 
ederek gelmi§, bu suretle bir gun gelmi§ ki, hayvamn biri ve mesela 
bir takdire gore maymunun biri veya bir ka~1 insan doguruvermi§ ve 
insanlar bunlardan tiiremi§. Binaenaleyh insanlar arasmda insanhk 
uhuvveti me§kU.k ise de, maymunluk veya hayvanhk uhuvveti §iiphe
siz olmu§ aluyar. Biz daima gogsiimiizii gere gere ve ilmi nakta-i na
zardan hi~ aynlm1yarak deriz ki; vahdet-i as1l davas1 dogrudur. Evvela 
biitiin hayvanat i~in bu asl-i vahid maddedir, anas1r-1 basitad1r. Daha 
a~1k almak i~in taprakt1r ve bu maddeden hayatm zuhuru bir illet-i 
faileye mutevakk1ftlr ki a nak1sa kemal versin ve mademki tabiatm 
tenevvuatm1 goriiyaruz, demek ki tabiat fail-i evvel degil, nihayet bir 
fail-i talidir. Nak1stan tabiatiyle bir zait c;:1kamaz. Mesela bir akkallk 
s1klet, iki akkahk · s1kleti siiriikliyemez, ~1ktlg1, siiriikledigi farzedilirse 
bir §eyin yak iken sebepsiz, illetsiz geldigini kabul etmek laz1m gelir ve 
o zaman ak1l, ilim ve fen yoktur. Zira illet ve tezayiif-i illet kanunu 
inkar edilirse hi~bir §ey bilinemez. Binaenaleyh bir kurttan bir kele
bek bile ~1karsa tabiati ile degil, fail-i Evvel'in te'siriyle, anun 1Stlfa
siyle ~1kar. Yumurtadan civcivin ~1kmas1 bile harici bir hararetin te'
sirine miitevakk1f degil midir? A§1larda dahi hal boyledir. ilmin hi~ 
infikak etmemesi laz1m gelen i§bu esbaba mebni, aralarmda kurb-i 
meratib bulunan ecnas-1 hayvanat1 hilat1 tecriibe alarak behemehal 
biribirinden istihale ettirmek veya dagurtmak ne tabiidir, ne de zaru
ridir. Bir kaziyye-i vakiiye olsun soyliyebilmek iizere kurbagalar bahk
tan dogmu§, donmii§ demek i~in bir misal-i tecriibi gormege ihtiya~ 
vard1r. Delalet-i tecriibe ve icab-1 mantiki yak iken bOyle bir hiikiim 
vermek elbette fenni ve felsefi bir hiikiim degildir. Soziin dagrusu me
ratib-i hayvanatm biitiin tekamiil hudutlarmda re'sen fail-i evvelden 
gelen ve emsali sebk etmediginden dolay1 harika alan bir hadise-i vaide 
vard1r ve insanda hepsinden ba§ka olarak bir ruh-i kiilli vard1r. insan 
bir hayvandan dogsa idi, yine gayr-i tabii bir harika olurdu ve bina· 
enaleyh aradaki silsile-i tekamiil heyet-i umumiyesiyle tabii degil, gayri 
tabiidir ve eseri rububiyettir. 

Bunun hangisi hangisinden dogdugunu sade mantlk bildiremez. 
Bunu ya mii§ahede veya tecriibe veya vahiy bildirir. Tabiat muttarit 
aldugu halde §imdiye kadar bahktan kurbaga, maymundan insan dog
dugu asla goriilmemi§tir. Ve mahsUl-i tecriibe alan Pastor nazariyesine 
de tamamen muhaliftir. Cins-i vahid dahilindeki a§1lar §ahit olamaz. 
Vahiy ise bize insanlann maymunluga tenezziilii hakkmda baz1 ihta-
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ratta bulunuyorsa da aksini haber vermiyor. Ve bize siz insans1mz; in
san olunuz, karde§ olunuz, hep bir babamn evlad1s1mz diyor. Binaenaleyh 
esasmda ilmi bir hakikati ihtiva eden, tekamill ve istihale nazariyesinin 
yanh§ bir tatbikini kabul etmek i~in elyevm hi~ bir sebeb-i ma'kul yok
tur. Butun bunlardan yakini olarak bildigimiz bir §ey varsa o da ilk 
insanm arzm sinesinde dogmu§ olmas1d1r. Ve bunda bir 1stifa vard1r. 
Lakin bu 1stlfa degil, Rabbani'dir. Adem sun'ullahd1r. Ancak §Unu da 
ihtar etmek Iaz1mgelir ki arza hubut-i Adem'den zamamm1za kadar 
ge~_.:en tarih zannedildigi gibi be§ on bin senelik bir muddetten ibaret 
olmamak Iaz1mgelir. Bu kadar muddette be§eriyetin arza inti§an kamil 
tecrubeye nazaran gayri ma'kuldur. Endeluslu ibn Hazm, Fisal'inde, 
dokuz as1r evvel bunun dinimizce kat'iyen sabit bir miktar-1 malumu ol
mad1g1m ve yuz binlerce seneye balig olabilecegini ve maamafih ne 
ezeli, ne ani dahi olmad1gm1 pek guzel anlatm1§tlr ve her halde Ame
rika yerlileri bile Adem sillalesidir. Ve butun insanlarda f1trat-1 asliye 
bir ve fakat tabiat muhteliftir. Ve bu nokta-i nazardan efrad-1 saniye 
arasmdaki fark-1 derece hayvanatm enva farkmdan ~ok muhimdir. 
Bunlarm en vasi' s1mflan da mu'min, kafir tasnifidir. 

Cenab-1 Hakk butUn bu taharriyat-1 ma'kule ve adiyeyi bize biraka
rak Kur'an'mda bunlann esast olan takdirin ahkam1 rububiyetin ne
sak-i tevhid uzere cereyamm ve bundan bilhassa insanlara tahsis edilen 
rahmet ve nimet-i ilahiyeyi ihtar ve kendimizi, kendi miktar1m1z1, sa
lahiyet-i niyabiyemizi uhuvvetimizi, Rabb1m1z1 tamyarak istikbale, ahi
rete ona gore haz1rlanmannz1 ve beyn'el-be§er butun adavetlerin ref'i, 
f1trat-1 ulaya i'tina §artlyle mtimkun oldugu bu k1ssada umumen be-

yan ve Resulune tezkir etmi§ ve bunun nihayetini ma'nen ( ._,.t.:JI ~'l:! ) 

hitabma rabteylemi§tir. Bundan sonra da bilhassa bu k1ssay1 kitap
larmda okuyup bilen Beni israile, yani asn saadetteki Yahudilere hi-

tab-1 mahsusunu ber ve~hi ati tevcih eylemi§tir ki, ( ._,.t.:JI lr: ll:! ) hitab-1 

ammiyle k1ssa-i Adem'den sonra bu reng-i hitab ne kaaar bellgdir. 
(Elmahh, Hak Dini Kur'an Dili, I , 329 - 333) . 

----<oOo------
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31- Allah, Adem'e biitiin isimleri ogretmi~. sonra on
Ian meleklere gostererek: .,:Eger sad1klardan iseniz, bun-
lann adlannl bana soyleyinj' buyurmu~tur. 

32- Melekler ise: .-Sana tesbih ederiz, bize ogrettigin
den ba~ka bilgimiz yok. Alim, Hakim Sensin Sen:;· demi$
lerdi. 

33 - Allah : -· .Ey Adem, onlan adlan ile kendilerine bil
dir;.: _ dedi. Adem, adlann1 soyleyince; ,siz·e demedim mi ki 
ben, goklerin de, yerin de gizliliklerini muhakkak bilirim. 
Ve sizlerin neyi ac;lklay1p neyi gizler oldugunuzu da hili
rim;· buyurdu. 

Hz. Adem'e Ogretilenler: 

Buras1 Allah Teala'mn Hz. Adem'e her §eyin ismini ogreterek me
Ieklere ogretmemesi sonucu ona verdigi §erefin zikredildigi makamd1r. 
Bu husus, meleklerin Adem'e secde etmesinden sonra idi. Secde bOlu
munden once bu §ereflenme ooltimtintin one ahnmas1, buradaki du
rumla, halifenin yaratlh§ hikmetini bilmeyerek, meleklerin soru sor
malan ve Allah Teala'mn kendisinin onlann bilmedigini bilecegini soy
lemesindeki hikmet arasmda mtinasebet kurmak i~indir. Allah Teala 
burada Adem'in ustunlugiinu zikretmekle; Allah'm Adem'e Iutfettigi 
bilgi §erefini ac;Iklamay1 kasdetmi§tir. Bunun ic;in Allah Adem'e btitiin 
isimleri ogretmi§tir. 

Stiddi ... ibn Abbas'dan nakleder ki o, «Allah Adem'e butun isim
leri ogretmHj» ayeti hakkmda §Oyle demi§ : insan ve canll btitun var
hklann ismini ona gostermi§ti. Hayvanlarm §U merkep, §U deve, §U at 
denilerek isimlerini belletmi§ti. Dahhak ibn Abbas'dan nakleder ki 
bu ayet hakkmda o §Oyle demi§ : Bu isimler insan1, hayvam, gogti, 
yeri, · karay1, denizi, deveyi, merkebi ve buna benzer diger topluluklan 
bildigi §ekilde isimlerdi. ibn Ebu Hatim ve ibn Cerir.. _ ibn Abbas' dan 
nakleder ki ,o bu ayet hakkmda §Oyle demi§tir : 

Allah Adem'e kader ve sahifenin adm1 ogretmi§tir. Evet hatta 
((fesve» ve fUseyve (sessizce gaz ~1karmak) 'ye kadar. Mticahid ise bu 
ayetin tefsirini §Oyle yapml§tlr : Ona her hayvanm, her kU§Un ve her 
§eyin adm1 ogretmi§ti. Aym husus, Said ibn Ctibeyr, Katade ve diger 
selef-i salihinden nakledilmi§tir ki Allah Hz: Adem'e her §eyin ismini 
6gretmi§ti. Rebi' ise Said ibn Ciibeyr'den naklettigi bir rivayette, «me-
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leklerin ismini ogretmi§ti» diye tefsir etmi§tir. Hamid el-§ami yildiz
larm adlanm ogrettigini bildirmi§tir. Abdurrahman ibn Zeyd biitiin 
soyundan gelen ki§ilerin isimlerini ogretmi§ti, demi§tir. 

ibn Cerir Allah'm Adem'e meleklerin ve soyunun adm1 bildirdigi 
gorii§iinii tercih eder. Qiinkii Allah Teala «Sonra onlan meleklere gos
tererekn buyurmaktadir ki bu ibare akledilen §eyleri ifade etmektedir. 
ibn Cerir'in tercih ettigi bu gorii§ Iaz1m (zorunlu) degildir. Qiinkii bu
nun yarus1ra ba§ka anlamlarm da aym ibarenin i<;erisine girmesi red-. 
dedilemez. Ustiin kllmak i<;in akll sahiplerinin kallb1yla toplulugun 
ifade edildigi, gramer bak1mmdan varittir. Nitekim Allah Teala bir 
ba§ka ayet-i kerime'de §Oyle buyurur: «Allah her canhy1 sudan yarat
mi§tlr. Onlardan kimisi karm iizere yiiriir, kimisi iki ayak ile yiiriir, 
kimisi de dort ayakla yiiriir. Allah diledigini yarat1r. Muhakkak ki Al-

. lah her §eye Kadir'dir.» (Nur, 45). 
Sahih olan, Allah'm zatlan ve fiilleriyle biitiin e§yamn adlanm 

Adem'e ogretmi§ olmas1d1r. ibn Abbas'm dedigi gibi fesve ve fiiseyveye 
kadar. Yani biiyiik ve kii<;iik fiillere ve zatlara kadar. Bunun i~in Buhari 
tefsir kitabmda bu ayetin tefsiri konusunda §Oyle der : 

Bize Miislim ibn ibrahim.. . Enes ibn Malik' ten nakletti ki Rasu
lullah (s.a.) §Oyle buyurmU§tur. Aynca bana halife dedi ki Yezid ibn 
Ziirey' Said'den o da Katade'den o da, Enes ibn Malik'ten nakletti ki 
Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : 
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;_,u.:,~~jj.jl~~ 
ccMii'minler, klyamet giinii toplamrlar ve derler ki biz Rabblmlz

dan §efaat dileyecek birisini bulsak. Bunun iizerine Hz. Adem'e gelirler, 
ve derler ki; Sen, insanlarm atas1sm, Allah onlan senin elinde yarattl 
ve sana melekleri secde ettirdi ve her §eyin adm1 sana ogretti. Bina
enaleyh sen bizim §U yerim~zde rahatlayabilmemiz i9in Rabbi
mn katmda bize §efaat et. Hz. Adem; ben burada sizin yammzda 
yogum der ve haya ederek kendi giinahm1 zikreder, Nuh'a gi
din, 9unkii Allah'm yeryiiziine gondermi§ oldugu ilk RasUldiir der. 
Bunun iizerine onlar Hz. Nuh'a gelir §efaat isterler. 0, bilgisi olma
dlgl konularda Rabbmdan istedigini hatlrlatarak utamr ve ben bu
rada sizin yan1mzda yogum, Rahman'm dostu olan ibrahim Halilullah'a 
gidin der. Ona gelirler. 0 ise ben burada sizin yammzda yogum. Hz. 
Musa'ya gidin o Allah'm kendisiyle konu§tugu ve Tevrat'1 verdigi ku
ludur der. Bunun uzerine onun yanma gelirler. 0 da, haks1z yere ve 
cana can olmaks1zm bir cani oldurdugiinu hatlrlatarak Rabbmdan 
utand1gm1 belirtir ve ben sizin yammzda yogum Allah'm kulu, Rasulu, 
kelimesi ve Ruhu olan i~a'ya gidin der. Onlar Hz. isa'ya gelirler. 0 da, 
ben sizin yan1mzda yogum, Allah'm gelmi§ ge9mi§ gunahlanm affct
tigi Muhammed Mustafa (s.a.) kuluna gidin der. Onlar bana gelir
ler. Ben de Rabbundan izin istemek iizere aynlmm. Ben Rabb1m1 go
riince secdeye kapanmm. Allah diledigi sureye kadar beni secdede bl
rakir. Sonra bana buyurulur ki; <cba§lm kaldlr ve iste, verilirsin, §i::iyle, 
dinlenirsin; §efaat et, §efaat edilirsin.» Ben bunun iizerine ba§lml kaldmr 
bana ogrettigi hamd ile onu hamd ederim, sonra §efaat ederim ve o bana 
bir s1mr 9izer ben de onlan cennete girdiririm. Sonra kendisine doner 
ve Rabb1nn gordiigiimde bir onceki gibi davranmm. Sonra §efaat ede- · 
rim, §efaat isterim. 0 da bana bir sm1r t;izer ve onlan da cennete gir
diririm. Sonra dorduncuye doner ve derim ki cehennemde Kur'an'1 
hapsedenden ba§ka kimse kalmad1 ona ebedi olarak cehennemde kal
mak vacib oldu derim.» 

Bu hadisi Buhari bu §ekilde na·kletmi§tir. Muslim ve Nesei 
ise Hi§am kanahyla Katade'den nakletmi§tir. Muslim, Nesei ve 
ibn Mace Said'in hadisinden onun kanahyla Katade'den rivayet 
etmi§lerdir. Onun irad edili§ §ekli de ooyledir. Hz. Peygamberin «Hz. 
Adem'e gelir ve derler ki sen insanlarn'l ataslSln, Allah onlan senin vasi
tanla yarattl, melekleri sana secde ettirdi ve her §eyin ad1m sana ogretti» 
kavli gi::isteriyor ki, Allah ona biitiin mahlukatm ismini ogretmi§tir. 
<'Sonra onlan meleklere gostererek» yani ad1 verilen, adlandmlan §ey-
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leri, Abdurrezzak'm Ma'mer ve Katade'den naklederek soyledigi gibi. 
Sonra Allah bu isimleri meleklere gosterip ve «Eger sad1klardan iseniz 
bunlarm adlanm bana soyleyin buyurur.» Suddi tefsirinde Ebu Malik, 
Ebu Salih kanahyla ibn Abbas'dan ve Murre kanahyla da ibn Mes'ud 
ve peygamberin ashabmdan bir topluluktan nakleder ki; «Allah Adem'e 
butun isimleri ogretmi§, sonra da yaratiklan meleklere gostermi§» de
mi§tir. ibn Cureyc Mucahid'den nakledel ki «Sonra isimlerin sahiple
rini meleklere gostermi§tir.>> 

ibn Cerir der ki, bize Kas1m... Hasan' dan, Ebu Bekr de Hasan ve 
Katade'den nakletti ki onlar §oyle demi§ler: Allah, Adem'e her §eyin 
ismini ogretmi§tir ve Adem her §eyi ismi ile adlandmyordu. Her §ey 
Hz. Adem'e toplam sunulmu§tur. Yine Hasan ve Katade'den bu isnadla 
((Eger sad1klardan iseniz» ayeti hakkuida §U rivayeti nakletmi§lerdir. 
Ben nasll bir yarat1k yaratirsam, §Uphesiz ondan daha iyi bilirim, eger 
siz sadlklardan iseniz bu §eylerin isimlerini bana bildiriniz. 

Dahhak ise ibn Abbas'm «Eger sad1klardan iseniz» ayetini §oyle 
tefsir ettigini nakleder : Eger siz bu isimleri bilirseniz ben yeryuzun
de bir halife yaratmam, Suddi, Ebu Malik ve Ebu Salih kanahyla ibn 
Abbas'dan ve Murre kanahyla da ibn Mes'ud ve ashabtan bir toplu
luktan nakleder ki; onlar bu ayeti §oyle tefsir etmi§lerdir: Ademogul
larmui yeryuzunde fesad c;1kanp kan dokecekleri konusunda eger dog
ru soyluyorsamz, demektir. 

ibn Cerir der ki; sozlerin en uygunu bu konuda ibn Abbas'm te'vili 
ve onun fikrini soyleyenlerin sozudur. Bu sozi.in muhtevas1 §Undan iba
rettir :Allah Teala Ey <<Yeryuzunde fesad c;1kanp kanlar dokecek kim
se mi yaratacat.sm diyen» melekler, size gosterdigim bu §eylerin isim
lerini bana bildirin. «Biz seni hamd ile tesbih ve takdis edip "dururken 
bizden veya bizim dl§Irmzda bir varhk m1 yaratacaks1mz?» diyen me
lekler eger bu soziiniizde samimi iseniz size gosterdigim §eylerin ad
lanm bana bildirin. Eg-er ben yeryiizunde yaratacag1m halifeyi sizden 
ba§kasuidan yaratacak olursam, onun soyundan gelenler bana isyan 
edecek ve yeryiizi.inde kanlar dokup fesad c;1karacak iseler ve eger sizi 
yeryiiziil)de b1rakacak olurs,am bana itaat edeceginizi ta'zim ve takdis 
ile dinime baglanacagimzi soyliiyorsamz . .. Size gosterdigim ve sizin 
gordiigiiniiz bu §eylerin isimlerini bilmiyorsamz, bilinmeyen konular
da bilinmeyeil §eyler hakkmda bilginiz yoksa, siz bu gosterilen §eyleri 
bilemiyorsamz, bulunmayan §eyler konusunda bir §ey bilmemey.e daha 
c;ok lay1ksm1z demektir. Onlar da: «Melekler ise, Sana tesbih ederiz, bize 
ogrettiginden ba§ka bilgimiz yok. Her §eyi hakk1yla bilen, her §eyi bik
metle goren Sensin Sen.» demi§lerdi. Bu i.fade meleklerin Allah Tea.Ia.'
YI takdis ve tenzihidir. Hic;bir varhgm Allah'm bilgisi olmad1kc;a ve 0 
istemedikc;e hie; bir §eyi ihata edemeyecegini ve Allah'm bildirdiginin 
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d1~mda hi<; bir §eyi bilemeyecegini belirtmektedirler. Bunun i<;in de Sa
na tesbih ederiz, bize ogrettiginden ba§ka bilgimiz yoktur. Her §eyi 
bilen, yaratlklannda hikmet sahibi olan, diledigin, ki§iye bilgiyi ver
mekte emir sahibi ve dilediginden bilgiyi almakta hikmet sahibi olan, 
tam hakim ve tam adaletli Sen'sin Sen demi§lerdir. 

ibn Ebu Hatim der ki; .bize Ebu S·aid ... ibn Abbas'dan nakletti ki o 
§oyle demi§ : «Subhanallah, Allah'm kendi nefsini kotiiliiklerden tenzih 
etmesidir. Sonra Hz. Ome:r, Hz. Ali'ye bera:berinde arkada§lan bulun- . 
dugu s1rada demi§ ki biz <<La ilahe illallah» m ne demek oldugunu 
biliyoruz, ya «Siibhanallah» ne demektir? Hz. Ali ona demi§ ki; bu Al
lah'm kendi nefsi i<;in sevdigi, hO§nud oldugu, se<;tigi ve soylenmesin
den hO§landigi bir kelimedir. ibn Ebu Hatim der ki; bana babam Nadr 
ibn Arabi'den nakletti ki o §oyle demi§ : Adamm biri Meymun ibn 
.Mehran'a «Siibhanallah»m ne demek oldugunu sordu. 0 da, bu Allah'm 
ta'zim edildigi ve kotiiliiklerden istisna edildigi bir isimdir demi§. 

«Allah : Ey Adem onlan adlanyla kendilerine bildir, dedi. Adem, 
adlanm soyleyince, size demedim mi ki Ben, goklerin de, yerin de giz
liliklerini muhakkak bilirim. Ve sizlerin neyi a<;Iklar, neyi gizler oldu
gunuzu da bilirim, buyurdu.» 

Zeyd ibn Eslem der ki; Adem, Sen Cebrail, sen Mikail, sen israfil, 
~;en Azrail diyerek biitiin isimleri saymi§ en sonunda kargaya kadar 
varmi§tl. Miicahid, Allah: «Ey Adem, onlan adlanyla kendilerine bil
dir» dedi kavli celili konusunda dedi ki; giivercinin ve kargamn adm1 
ve her §eyin is:minf. Said ibn Ciibeyr, Hasan ve Katade'den de buna 
benzer bir rivayet nakledilir. 

Hz. Adem'in meleklere iistiinliigii Allah'm ona ogrettigi §ekilde 
e§yamn ismini siralamasiyla ortaya <;Ikmca, Allah Teala meleklere dedi 
ki : «Size demedim mi ki Ben goklerin de yerin de gizliliklerini muhaik
kak bilirim ve sizin ney.i a<;1klar, neyi gizler oldugunuzu da bilirim>> bu
yurdu. «Ben, goriilen ve goriilmeyenin gaybmr bilir oldugumu daha 
onceden size soylemedim mi?» Nitekim Allah Teala Hiidhiid'iin Su
leyman'a §oyle dedigini haber vermi§ti. : «Allah goklerde ve yerde sakli 
bulunam <;Ikaran, gizlediginizi ve a<;Iklad1gmiZI bilen Allah'a secde et
menizi emretti. O'ndan ba§ka ilah yoktur. 0 ulu Ar§m Rabb1'd1r.» 
(Neml, 25). 

«Ve sizlerin neyi a<;1klar neyi gizler oldugunuzu da bilirim.>> ayeti 
konusunda bizim zikrettigimiz §eylerin di§mda §eyler de soylenmi§tir. 
Nitekim Dahhak, ibn Abbas'dan nakleder ki; Allah, ben a<;1g1 bildigim 
gibi gizliyi de bilirim, buyurmu§tur. Yani iblis'in nefsinde · saklad1g1 
kibri ve gururlanmayi da bilirim. Siiddi, Ebu Malik ve Ebu Salih yo
luyla ibn Abbas'dan ve Murre kanal1yla da ibn Mes'ud ve ashabtan 
bir topluluktan nakleder ki o §Oyle demi§: 
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Meleklerin ((Yeryiiziinde fesad «_;Ikanp kanlar dokecek kimse mi 
yaratacaksm» sozleri a«_;Iklami§ olduklan §eydir. ((Ve sizleli.n neyi a«_;Ik
layip neyi gizler oldugunuzu» ayeti de iblis'in nefsinde gizledigi kibir 
ctemektir. Said ibn Cubeyr, Miieahid, Siiddi, Dahhak, Sevri de boyle 
demi§lerdir. ibn Cerir de bu go:r?'l§ii tercih etmi§tir. Ebu'l-Aliye, Rebi' 

_ ibn Enes, Hasan, Katade derler ki; onlarin sozii §U idi : Rabbimiz hi~ 
Oir yaratlk yaratmarm§tlr ki biz ondan daha bilgili ve kendi katmda 
daha iistiin olmayahm. Ebu Ca'fer el-Razi, Rebi' ibn Enes'den nakle
der ki, o bu ayet hakkmda §6yle demi§tir : Onlann a«_;1ga vurduklan soz
leri: «Yeryiiziinde fesad ~1kanp kanlar dokecek kimse mi yaratacak
sJ:tl?» soziiydii. Aralarmda gizledikleri sozieri ise Rabb1m1z hi<; bir ya
ratlk yamtmami§tlr ki, biz ondan daha bilgili ve daha iistiin olmaya
hm, soziidiir. Ancak sonradan Allah'm, Adem'i ilim ve §eref balumm
dan kendilerinden iistiin klldigml ogrenmi§lerdir. 

ibn Cerir der ki; bize YCmus ... Meleklerle Hz. Adem (a.s.)'in k1ssas1 
hakkmda Zeyd ibn Eslem'den §Unu nakleder: Allah Teala meleklere 
buyurdu ki; Siz bu isimleri bilmediginiz gibi, bu yaratlgm yeryiiztin
de fesact ~1karmasm1 kasdettigimi de bilmiyorsunuz, i§te benim ka
tlmda olan bilgi budur. Bunun i~in ben yeryiiziinde bana isyan ve itaat · 
eden bir yaratlk yaratmay1 sizden gizlemi§tim. Abdurrahman ihn Zeyd 
ibn Eslem der ki; daha onceden Allah Teala'mn: «Cehennemi cinler 
ve insanlardan topluca dolduracag1m» z1mrmnda ahdi sebkat etmi§ti, 
melekler bunu bilmiyorlard1, farkmda degillerdi. Ancak Allah'm Adem'e 
lutfettigi ilmi goriince onun iistiinliigiinii itiraf ettiler. ibn Cerir der 
ki; bu konuda sozlerin en uygunu ibn Abbas'm §U soziidiir: «Neyi giz
ler oldugunuzu da bilirim» ayetinin manasl, ben goklerin ve yerin gizli
liklerini bildigim gibi, sizdn dilinizle a«_;1ga vurdugunuz ve i«_;inizde giz
ler oldugunuz §eyleri de bilirim. Bana gizli ve sakh hi~ bir §ey 
yoktur. Sizin gizliniz ve a«_;1g1mz benim yammda e§ittir. Dilleriyle ac;1ga 
vurduklan; «Yerytiziinde fesad «_;1kanp kanlar dokecek kimse mi ya
ratacaksm?)) sozleri idi. i~lerinde gizledikleri husus ise iblis'in Allah'
m emirlerine ayk1n davranma arzusu ve Allah'a itaat konusunda bii
yiiklenmesi idi. ibn Cerir der ki; bu ifacte dogrudur. <;iinkii Araplar, 
«ordu oldtiriildii ve yenildi» derler. Oldiiriilen, ordunun bir ferdi veya 
bir k1sm1d1r. Yenilen de ordunun bir ferdi veya bir kism1d1r. Haber 
yenilenden ve oldtiriilenden «_;Ikar, ancak haberin ~lkl§ yeri topluluk
tur. Nitekim Allah Teala: «Sana odalannm gerisinden seslenenler)) bu
yurmaktadlr. Halbuki nakledildigine gore Hz. Peygambere seslencn Te
mim kabilesinden bir ki§i idi. i§te Allah Teala'mn «Ve sizlerin neyi 
a«;1klay1p neyi gizler oldugUnUZU da bilirim» ayeti de ooyledir. 
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----- iZAHI 

Bu konuda Mevdudi der ki : 
Bu hal, dunyay1 ve kainatm duriyayla her bak1mdan alakah kis

mmm i§lerini goren meleklerin, insana kar§l olan teslimiyet ve tabii
yetinin alametiydi. insan, Allah Teala'mn iradesi uzere, halife tayin 
edilince kainatm bu klsmmda ~ali§an butun meleklerin, kendi sahalan 
dahilinde, insanla te§rik-i mesaide bulunmalan emir buyuruldu. insan 
kendilerine verilen selahiyeti ister iyiye, ister kotuye kullanmak niye
tinde bulunsun, melekler Allah Teala'nm diledigi muddet~e insanla te§
rik-i mesaiye devam edeceklerdir. Bu meleklere demektir ki: «Insamn 
niyeti ne olursa olsun - ister iyi, ister bozuk olsun- siz ona yard1mc1 
olacaksm1z. Onun na.maz k1lmak veya herhangi ba§ka J;Iay1rh bir i§te 
bulunmak niyetinde oldugunu farzediniz. Siz kendi sahamzda ona yar
dimda bulunacaksmiz. Yahut hlrSIZhk veya herhangi ba§ka bir kotu
~ugu irtikap niyetinde oldugunu farzediniz biz bu yolu denemekte onu 
b1raktiiPm1z muddet~e siz ona yard1mda gene devam edeceksiniz. 
Fakat biz ondan emaneti geri almca; artlk siz o insanla te§rik-i mesaiye 
ara vereceksiniz.» Bu hal bir misalle tasvir edilebilir : Mesela bir huku
met memuru v.ard1r. Emrindeki herkes ona itaat g6stermektedir. Onun 
i§ine hukumet tarafmdan son verilmedik~e onun emirlerini ifa eden 
maiyyeti ona kan§ itaat1 terketmezler. Ama hukumet emrederse onu, 
hatta kelep~e vurup hapse bile tlkarlar. Meleklerin insanla munasebe
tinin aynen bu §ekilde olmasmm emir buyuruldugu gorulmektedir. 
Muhtemelen bun.daki «Secde» kelimesi sadece temsili mahiyette tesli· 
miyetin ifadesidir. Yahut belki de meleklere, tabiiyet hallerini goster
mek uzere bilfiil bOyle bir harekette bulunmalan emir buyurulmu§ ola
bilir. 

«Iblis ll in tam manas1 «habisll tir. Allah Teala'ya isyan eden, dz. 
Adem ve onun zurriyetine tabiiyet alameti olarak secde etinegi reddeden, 
ahir zamana kadar, insanlan gunah yoluna sevk i~in Allah Teala'dan 
kendisine f1rsat bah§edilmesi dileginde bulunan cinne bu isim veril
mi§tir. Ona, keza §eytan da denir. 0, sadece mucerred bir §er kuvveti 
degildir. Fakat insanda oldugu gibi, onun da nev'ine has bir §ahsiyeti 
bulunmaktad1r. Onun melek as1lh olduguna dair umumi kanaat mev
eut ise de o, bir melek degildir. Fakat melekler gibi kendilerine has hu
susiyetleri bulunan cin taifes1ndendir. (Mevdudi, Tefhim el·Kur'an, 
I , 82- 83) 

insanhiJ.n ilk Dili : 

Razi der ki : iyi bil ki, melekler Allah Teala'ya Hz. Adem'in ve so-
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yundan gelenlerin yaratlh~mda ve yerytiziine yerle§.tirilmelerindeki hik
meti sorduklarmda, Allah Teal a ktsaca «Ben sizin bilmediginizi bilirim •> 

buyurarak cevap vermi§tir. Bununla Allah onlara daha ba§ka §eyler 
ac;1klamak ve miicmeli tafsil etmek istemi§ ve Hz. Adem'in, onlara bilin
meyen ozelliklerini ve faziletlerini ac;Iklamt§tlr. ~oyle ki; Adem'e biitiin 
e§yamn s1rnm ogretmi§, sonra meleklere bunlan soylemelerini emret
mi§, onlar da Adem'in iistiinliigiinii kabul _ ederek, kendi bilgilerinin 
eksikligini belirtmi§lerdir. Bu miicmel cevap, tafsili cevap ile destek
lenmi§tir. Burada baz1 mes'eleler bahis mevzuudur: 

Birinci mes'ele. E§'ari, Ciibbai ve Ka'bi derler ki; liigatlann hepsi 
tevkifidir. Yani Allah Teala zorunlu bir bilgi ile bu laf1zlan ve bu an
lamlan yaratnn§ ve bu lafizlari o anlamlar h;in koymu§tur. Delil ola
rak Allah Teala'nm «Ve Adem'e hepsinin isimlerini ogretti» ayetini 
gostermektedirler. Biz bu ayete tutunma §eklini sorulu ve cevaph ola-
rak flklh usuliinde ~ikretmi§tik. ( ... ) . 

· ikinci mes'ele. insanlardan bir k1snn derler ki; «Ve Adem'e hep
sinin isimlerini ogretti» ayetinden maksad, e§yamn niteliklerini, ozel
liklerini ve mahiyetini ogretti, demektir. Buna delil olarak derler ki, 

isim ( 4.-JI ) veya ( ..,..._JI ) kelimelerinden tiiremi§ bir mas-

tardir. Eger ( 4.-J\ kelimesinden tiiremi§Se, i§aret manasma ge-

Jir. E§yanm niteligi ve ozellikleri onun mahiyetine delalet eder. Dolayi
siyla isimlerden maksadm s1fatlar olmas1 sahihtir. Eger ( ..,..._JI ) 
kelimesinden tiiremi§Se yine boyledir. <;unkii bir §eyin delili o !?eyin 
iizerine yiikseltilen gibidir. Delilin bilgisi medlUliin bilgsinden once 
meydana gelmi§tir. Dolay1s1yla delil, gen;ekten dana onemli olur. Boy
Ieee liigat balnnnndan isimden maksadm s1fat olmasm1 onleyecek bir 
engel kalmaz. ( ... ) Geriye nahiv bilginlerinin isim lafzm1 belirli lafiz
lara tahsis etme hususu kahyor. Ancak bu sonradan meydana gelmi§
tir, bir brftiir ve itibar konusu olamaz. Bu yorumun liigat bakunmdan 
miimkiin oldugu sa.bit olunca maksadm bOyle olmasmm kabul edil
mesi gerekir, aksinin degil. Bunun bir ka\! bak1mdan geregi vard1r: 
Birincisi, e§yamn ha;kikatmi bilmekteki faziletten daha biiyiiktiir. Ba
his mevzuu olan sbzii, fazileti daha \!Ok fazlala§tlracak §ekilde fa:zile
tin a\!Iklanmasma hamletmek bOyle olmayacak bir hamlden daha ev
ladir. ikincisi, meydan okumak, ancak i§itenin benzeri bir ciimle kura
bilmesi halinde dogru ve giizel ka!'§Ilamr. <;iinkii liiga.t ve fesahat il
mini bilenler ba§kalarma ancak, meydan okuyarak benim gilA iistiin 
soz soyle diye · soyleyebHirler. Bir arabm, zenciye meydan okuma ka
bilinden, benim dilimle konu§ demesi dogru olmaz. <;iinkii ak1l biitiin 
liigatlan bilmek imkanma sahip degildir. Liigat, ancak ta'lim ile elde 
edilir. Ta'lim olunca, bilgi de olur, aksi takdirde bilgi olmaz. E§yanm 
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hakikatm.a gelince, ak1l onu elde etme imkamna sahiptir, dolay1s1yla 
meydan okuma da sahih olur. u~uncusu -ki me§hur olan gor'ii§ de 
budur- buradaki ayetten maksad, Allah'm sonmdan meydana getir
digi varhklardan yarattlklanmn hepsinin kasdedilmi§ olmas1r:l1r. Bu
nunla Adem (a:s.) 'in ~ocuklarmm bugun konu§tuklan. muhtelif dillerin 
hepsi kasdedilir. Arap~a. Rumca, Far~a ve digerleri gibi. Hz. · Adem'in 
~ocuklan bu dillerin hepsini konU§Uyorlardl. Hz. Adem, ol'iince ~ocuk
lan dunyanm muhtelif oolgelerine daglldllar ve her biri bu dillerden 
birini konu§tU, ooylece o dil, o bolgede yaygmlik kazandl. Uzun bir 
sure sonra birka~ nesil degj$nce oteki dilleri unuttular. l§te Adem 
(a.s.) 'in ~ocuklanmn degi§ik dillerle konu§masmm sebebi budur.» (RA
zi, Tefsir el-Kebir, II, 175 - 176). 

---oOo>----

34 - Hani meleklere : Adem' e secde edin demi~tik de 
onlar hemen secde edivermi~lerdi. Sadece ~eytan ka<;In
mu~. biiyiikliik taslam1~ ve kafirlerden olmu~?tu. 

Yeryiiziiniin ilk Sakinleri : 

I§te Allah Teala'mn Hz. Adem'e ve onun zurriyetine bah§etmi§ ol
dugu bi.iyuk lutuf ve §eref burada ortaya ~1k1yor. Nitekim Allah Teala 
meleklere Adem'e secde etmesini ·emrettigini bildirmektedir. Bu ko
nuda bir~ok hadis var :Ki yukarda ge~en §efaat hadisi bunlardan biri
dir. Bir digeri de Musa (a.s.)'mn sozudur. Hz. Musa, «Rabb1m, bizi ve 
kendisini cennetten ~lkarmt§ olan Adem'i bana gaster» der. Onu go
runce, Allah'm kendi eliyle yara:ttig1 ve ruhunu ufledigi ve kendisiqe 
melekleri secde ettirdigi Adem sen misin? diye sorar. Hadisin devam1 
a§ag1da gelecektir. 

ibn Cerir der ki; bize Ebu Kureyb, ibn Abbas'dan nakletti ki o 

§oyle demi§ : iblis, kendilerine hmn ( ~~ ) denilen meleklerin ka

bilelerinden bir kabileye mensub idi. Bu kabile Semum ate§inden ya
ratilml§ti. Melekler arasmda bulunuyordu. Ad1 da Haris olup cenne.,t 
bek~Herinden bir bek~iydi. ibn Abbas der ki; meleklerin hepsi bu kabi
lenin di§mda nurdan yaratilrm§lardL ibn Abbas <ier ki; Kur'an'da 
zikri ge~en cinler ise ate§ten yarat1lmi§lard1r. Yeryi.izunde ilk yerle
§enler cinler idi. Onlar burada fesad ~lkarmi§, kaii dokmi.i§ ve birbirle-
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rini oldiirmii§lerdi. ibn Abbas der ki; Allah anlara meleklerden bir ar
du halinde iblis'i gonderdi. Bu melekler, kendilerine Hmn denilen ka
bileden idiler. iblis ve beraberinde bulunanlar anlan oldiirdiiler, niha
yet denizlerdeki adalara ve daglann yama~larma siirdiiler: iblis bunu 
yapmca kendi nefsinde gururland1 ve kimsenin yapmad1g1 bir · §eyi 
yaptlm, dedi. ibn Abbas der ki; Allah a:riun kalbinden ge~eni kendisirie 
muttali' klld1, beraberinde bulunan meleklerin hi~ birisi buna muttali' 
almami§tl. Allah Teala, Onunla beraber alan meleklere dedi ki : «Ben 
yeryiiziinde bir halife yaratacagim>> Melekler de kendisine, «Sen yer
yiiziinde fesad c;akaracak bir kimse mi yaratacaksm?n diye cevap ver
diler. T1pk1 cinlerin fesad c;1kanp kan doktiikleri gibi. Halbuki sen. bizi 
anlann iizerine bu sebeple gondermi§tin. Bunun iizerine Allah Teala 
da buyurdu ki _: «Sizin bilmediklerinizi ben bilirim.n Yani iblis'in kal
bindeki kibir ve gururu siz bilmezsiniz, ancak ben bilirim. ibn Abbas 
dedi ki; Sonra Adem'in topragma emretti ve toprak kalkt1. Allah Adem'i 
bal~1ktan i§lenebilen kara bir tapraktan yarattl. Sanra Adem'in cesedi 
kirk gece atlll kald1. iblis geliyor ona ayag1yla vuruyar ve a da ses ~~
kanyardu. Allah Teala'nm «insam pi§mi§ ~amur gibi kuru balc;1ktan 
yaratml§tlr.n (Rahman, 14) ayetinde buyurdugu budur. 

ibn Abbas dedi ki; sanra iblis cesedin agzmdan giriyar arkasm
dan <;1k1yor, arkasmdan giriyar agzmdan <;1k1yctrdu ve a, sessiz cesede 
diyardu ki; sen bir §ey degilsin ve bir §ey ic;in de yaratllmadm, eger ben 
senin iizerine musalhit edilirsem seni mahvederim. Eger sen benim 
iizerime musallat edilirsen sana isyan ederim. ibn Abbas diyar ki; Al
lah ana ruhundan nefhedince ~oluk ba§ tarafmdan geldi. 0 saluk be
denin neresine sirayet ederse et ve kan aluyardu. Saluk g6·begine kadar 
uzamnca a cesedine baktl ve cesedinde gordiigii §ey kendisinin hayretini 
mucib aldu, kalkmak istedi, giicii yetmedi. i§te Allah Teala'mn : «insan 
c;ok aceleci yaratllnn§tlrn ayetindeki buyrugu budur. ibn Abbas der ki; 
saluk biitiin cesedi biiriiyiince, hap§lrdl ve «hamd alemlerin Rabbi Al
lah'a mahsusturn dedi. Bunu Allah'm ilham1yla demi§ti. Allah da ana : 

· "EY Adem Allah sana'merhamet etsin» buyurdu. ibn Abbas der ki; Allah 
Teala sanra gokyiiziindeki biitiin meleklere degil sadece iblis . ile be
raber alan meleklere dedi ki; «Adem'e secde edin.n Onlann hepsi top
luca secde ettiler, sadece iblis biiyiiklendi ve secde etmekten kac;md1. 
Qiinkii anun nefsinde gurur ve kibir hadis olmu§tu. Ve «ana secde et
mem» dedi, << ben andan daha iyiyim daha ya§llYlm ve daha kuvvctli 
bir yarat1g1m, beni ate§ten onu c;amurdan yarattm» dedi. Ate§in c;a
murdan daha kuvvetli aldugunu soyliiyardu. ibn Abbas der ki; iblis 
secde etmekten k~rmnca Allah da anu her tiirlii hay1rlardan mahrum 
etti ve anu giinahmm cezas1 alarak kogulmU§ §eytan k1ld1. Sanra Al
lah, Adem'e biitiin e§yanm isimlerini ogretti ki, bugiin insanlarm bil-
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digi isimler bunlardir. insan, hayvan, toprak, ova, deniz, dag ve mer
keb ... ve buna benzer diger topluluklarrn isimlerini. Sonra bu isimleri 
o meleklere gosterdi. Yani iblis'le beraber olan ve alevli ate§ten yara
tilmi§ olan meleklere ve onlara : ((Eger sadiklardan iseniz bunlarm ad
lanm bana soyleyin» buylirdu. Yani bunlarm isimlerini bildirin eger 
dogru soylerseniz. Yani yeryiiziinde ni~in halife yarattigimi bilenlerden 
iseniz. ibn Abbas der ki; Allah Teala onlann Allah'dan ba§ka kimsenin 
ve kendilerinin de bilgi sahibi bulunmadiklan konusunda konu§tukla
nm ogrenince, melekler dediler ki; ((tesbih ve tenzih ederiz seni» Sen
den ba§ka bir kimsenin gayb1 bilmesinden seni tenzih eder ve sana 
doneriz. Senin bize ogrettiginin di§mda hi~ bir bilgimiz yoktur. Ken
dilerini her tiirlii gayb bilgisinden uzak sayar ve ancak ((Adcm'e og
rettigin gibi bize ogrettigini biliriz» dediler. Bunun iizerine Allah, Hz. 
Adem'e : ((Ey Adem, onlan adlanyla kendilerine bildir» der. Adem, on
Ian, isimleriyle soyleyince, Allah Teala : ((Ey melekler ben size deme
dim mi ki ben goklerin de, yerin de gizliliklerini muhakkak bilirim ve 
benden ba.§ka kimse onu bilmez ve sizlerin de neyi a~IklaYIP neyi gizler 
ol~ugunuzu bilirim.» A~1g1 bildigim gibi gizliyi de bilirim, yani iblis'in 
nefsinde gizledigi gurur ve kibri. 

Bu rivayetin siyaki garibtir ve i~inde miinaka§aSI uzun siirecek 
dikkat edilmesi gereken bir~ok husus vard1r. Anc!iJk ibn Abbas'dan nak
ledilen bu rivayeti me§hur tefsirler naklederler. 

Siiddi tefsirinde Ebu Malik ve Ebu Salih kanahyla ibn Abbas'dan 
ve Murre kanahyla da ibn Mes'ud ve peygamberin ashabmdan bir top
luluktan nakleder ki, onlar §6yle demi§ler : Allah Teala istediklerini ya
ratmayi bitirdikten sonra Ar§'a yoneldi ve oraya hakim oldu. iblis'e 
de diinya gogiiniin hiikiimdarhgmi verdi. iblis kendilerine cinn deni
len meleklerden bir kabileye mensuptu. Cinlere bu ismin verilmesi cen
netin bek~ileri olmalanndandir. iblis, diinya gogiiniin hiikiimdan oldu
gu gibi cennetin bek~isiydi de. iblis'in kalbinde kibir belirdi ve Allah 
bana bu §erefi, benim meleklerden farkh bir meziyetim -oldugu i~in 

verdi, dedi. iblis'in nefsinde bu kibir belirince Allah ondaki bu duruma 
muttali' olup meleklere dedi ki ben: ((Yeryiiziinde bir halife yarataca
gim.» Onlar da Rabb1rmz bu halife de ne oluyor? dediler. Allah, onun 
soyundan gelenler yeryiiziinde fesad <;Ikanrlar, kiskan~hk yaparlar ve 
birbirlerini Oldiiriirler buyurdu. Onlar dediler ki; Rabbimiz, yeryiiziin
de fesad ~1kar1p kanlar dokecek kimse mi yaratacaksm? Halbuki biz 
seni hamd ile tesbih ve takdis eder dururuz. Allah buyurdu ki; sizin 
bilmediklerinizi ben bilirim. Yani iblis'in durumunu. Allah Teala Cib
ril'i yeryiiziine gonderdi ve kendisine yeryiiziinden toprak getirmesini 
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rmretti. Yeryiizii dedi ki, benden bir par~a alman veya hor, dii§iirmen 
konusunda Allah'a s1gmmm. Bunun iizerine Cibril dondii ve bir §ey 
almad1 ve dedi ki! Rabb1m, toprak benden Allah'a s1gmd1 ve ben de 
ondan vazge~tim. Bunun iizerine Mikail'i gonderdi o yine Allah'a 
s1gmdl o da topf$ almaktan vazg~ti ve dondu; Cebrail'in dedigi gibi 
dedi. Allah Azrail'i (oliim melegi) gonderdi, toprak Allah'a s1gmd1 ise 
de, o ben de Allah'm emrini yerine getirmeyip geri donmekten Allah'a 
s1gmmm dedi ve yeryiiziinden topra~ ald1. Ahrken tek bir yerden de
gil kari§lk topraklar ald1. Klrffilzl, beyaz ve kara toprag1 kan§tlrdL 
Bunun i~in Adem'in ~ocuklan degi§ik §ekilde oldular. Oliim melegi top
rag! ~1kard1, toprak ya§ard1 ve bal~1kla kan§IP ~amur haline geldi. Son
ra Allah meleklere dedi ki: ((Ben ~amurdan bir insan yaratacag1m. 
Onu diizeltip kendisine ruhumdan iifledigimde ona secdeye kapanm.>> 
(Al-i imran, 49). Allah Adem'i kendi eliyle yarattl ki iblis ondan dolay> 
kibirlenmesin. Ve ona benim elimle yaptlg1m §eyden sen kibirleniyor
sun, ben ondan kibirlenmiyorum diyebilsin. Ve onu insan §eklinde ya
rattl. Cum'a giinii sayllarak k1rk giin ~amurdan bir cesed halinde idi. 
Melekler ona rastlad1k~a ondan iirkiiyorlard1, ondan en ~ok iirken de 
iblis idi. iblis ona rastlaymca vuruyor ve balc;1ktan nas1l ses c;1karsa 
cesedden de ses ~1k1yordu_ i§te Allah Teala'mn : ((insam pi§mi§ ~amur 
gibi kuru bir balc;1ktan yaratnn:jtlr.» (Rahman, 14) buyrugu bundan
dlr. ~eytan diyordu ki, sen herhangi bir §ey i~in yaratllmaml§Sm. Ona 
agzmdan giriyor ve arkasmdan c;1klyordu. Ve meleklere demi§ti ki, bun
dan korkmaym ~iinkii Rabbm1z Samed'dir. Bu da ic;i bo§tur. Eger ben 
onun iizerine hakim k1hmrsam onu mahvederim. Allah Azze ve Celle'
nin Adem'e ruhu nefhetme siiresi yakla§mca meleklere dedi ki; ((ben 
ona ruhumdan iifiirdiigiimde ona secde edin.» Adem'e ruhu iifleyince, 
ruh ba§mdan girQi ve Adem aks1rd1, melekler ((elhamdiilillah» de, de
eUler. 0 da ccelhamdiilillah» dedi. Allah Teala ona ((Rabbm sana mer
hamet etti» dedi. Ruh gozlerine girince cennetin meyvelerine baktl. 
Ruh karmna girince yemek istedi ve daha ruh ayaklarma ula§madan 
cennetin meyvelerine ~abucak ko§mak ic;in s1~rad1. i§te Allah Teala'
mn ccinsan aceleden yaratllnn§tlr». (Enbiya, 37) ayetinde kasdettigi 
budur. Biitiin melekler topluca Adem'e secde ettiler, ancak iblis kac;m
di ve secde edenlerden olmak istemedi, boylece kafirlerden oldu. Allah 
iblise, ben elimle yaratmca ona secde edin diye sana emrettigim halde, 
seni secde etmekten ahkoyan nedir? diye sordu. ~eytan; ben ondan 
daha hayirhy1m ~amurdan yarattigm §eye nic;in secde edeyim? dedi. 
Bunun iizerine Allah Teala buyurdu: ccOradan c;1k, sana biiyiiklenme 
dii§mez, sen horlanmi§lardan olarak c;1k.» buyurdu. 

ibn Abbas der ki; Allah biitiin isimleri Adem'e ogretti. Sonra bu 
§eyleri meleklere gosterdi ve onlara, eger Adem'in c;ocuklannm yeryii-
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ziinde fesad ~Ikaracag1 ve kan dokecegi konusunda dogru sozliilerden 
iseniz, bunlann isimlerini .bana bildirin dedi. Onlar da: «Sana tesbih 
ederiz, bize ogrettiginden ba§ka bildigimiz yok. Her ~eyi hakklyla bilen, 
her i§i hikmetle goren Sensin Sen.» ·demi§lerdi. Bunun iizerine Allah 
Teala : «Ey Adem, onlan adlanyla kendilerine bild ir dedi. Adem ad~ 
lanm soyleyince size demedim mi ki «Ben goklerin de, yerih de gizli
liklerini muhakkak bilirim. Ve sizlerin neyi saklar, neyi gizler oldugu- · 
nuzu da bilirim» buyurdu. ibn Abbas der ki; i§te onlann a~Iga ~Ikar
diklan «Yeryiiziinde fesad ~Ikanp kanlar dokecek kimse mi yarata
caksm?» sozleri budur. Ve «sizlerin neyi gizler oldugunuzu bilirim» aye
tinden maksad, iblis'in nefsinde neyi gizler oldugudur. 

Sahabelere kadar isnad edilen bu rivayet me§hur olup Siiddi'nin 
tefsirinde yer ahr. Bunda pek ~ok israiliyat vard1r. Belki de bir kismJ 
miidrectir ve sahabenin kelammdan degildir veya onu ge~mi§ kitapla
rm bir klsmmdan almi§lardir. (Miidrec hadis, ravinin hadisten sonra 
kendisinin veya ba§kasmm s6ziinii zikretmesi ve bunu aytrmaksizm 
hadis eklemesidir. Okuyan ki§i bu soziin hadisten oldugunu zanneder.) 
Dogruyu en iyi bilen Allah'dir. Hakim Miistedrek'inde bu isnadla aym 
§eyleri rivayet eder ve bunun Buhari'nin §artma uygun oldugunu say
ler. 

Maksad §Udur : Allah Teala meleklere Adem'e secde etmelerini em~ 
redince iblis de onlara vaki' olan hitabm i!terisine girdi. Qiinkii o, her 
ne kadar meleklerin unsurundan d~gil idiyse de, onlara benzemi~ ve 
onlann fiillerini kendisine rehber eatnmi§ti ve bu yiizden onlara yo
neltilen hitabm muhatabi oldu ve emte muhalefetten dolay1 kmand1. 
Biz mes'eleyi in§aallah : «Ancak iblis miistesna, o cinlerden idi ve 
Rabbmm emrinden yuz· !tevirmi§ti.» (Kehf, 50) ayetinin tefsirinde ac;Ik
layacagiz. 

Bunun i~in Muhammed ibn ishak; Hallad'dan, Ata'dan, Davud'dan 
ve ibn Abbas'dan nakleder ki, o §Oyle demi§ : iblis giinah i§lemezden 
once meleklerden bir melek idi ve ismi Azazil olup yeryiiziinde ya§ardi. 
Qah§ma bak1mmdan meleklerin en ileri gidenlerindendi i!tlerinden en 
bilgini idi. Bu husus, onu kibre sevketti ve o Hmn ad1 verilen bir 
kabileden idi. Hallad, Ata, Tavus veya Miicahid'in ibn Abbas'dan veya 
digerlerinden buna benzer bir ba§ka rivayet daha vard1r. 

ibn Ebu Hatim der ki bana babam ... Said ibn Ciibeyr'den o da ibn 
Abbas'dan nakletti ki, o §oyle demi§ : iblis'iri ad1 Azazil idi. Dort kanatll 
melekler arasmda en iistiinlerinden biriydi. Sonra Allah'm rahmetinden 
kovuldu. Ciireyc, Hacac'dan nakleder ki, ibn Abbas §oyle demi§: iblis 
meleklerin en §ereflilerinden ve en iistiin kabile1erinden birisine men
sub idi. 0, cennetin bek~isi ve diinya gogiiniin hiikiimdan idi. Bu se-
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beple o aym zamanda yeryiiziiniin de hiikiimdan idi. Dahhak ve di
gerleri ibn Ahbas'dan aym §ekilde rivayet ederler. 

Salih, ibn Abbas'dan nakleder ki, o §6yle demi§: Meleklerden bir ka
bile vard1r ki onlara cin ad1 verilir. lblis onlardan idi ve o gokle yer ara
smda hakim idi. Allah'a isyan etti ve Allah da onu kovarak ters yiiz etti. 
ibn Cerir bu hadisi rivayet eder. Said ibn Miiseyyeb'den naklen Katade · 
der ki, iblis diinya · gogiindeki meleklerin reisi idi. 

ibn Cerir der ki; bize Muhammed ibn Be§§ar .. . Hasan'dan rivayet 
etti ki o §6yle demi§ : iblis hie; bir zaman meleklerden olmarm§tlr. 
Adem'in insanlarm atas1 oldugu gibi o da cinlerin atas1d1r. Hasan'dan 
yap1lan bu isnad sahihtir. Aym §eyi Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem 
de soylemi§tir. ~ehr ibn Hav§eb der ki; iblis meleklerin kovdugu cin
lerden birisi idi. Meleklerden bir k1srru onu saklayip goge gotiirdtiler. ibn 
Cerir bunu rivayet eder. Siineyd ibn Davud der ki; bize Hii§eym ... Sa'd 
ibn Mes'lld'dan nakleder ki o §6yle demi§ : Mele·kler cinlerle sava§I
yordu, iblis kiic;iik oldugu ic;in esir almmi§tl ve meleklerle beraberdi, 
onlarla birlikte ibadet ediyordu. Melekler Adem'e secde etmekle emro
lununca, onlar secde ettiler, ancak iblis secde etmekten kac;mdl. Bunun 
ic;in Allah: ((iblis miistesna, o cinlerdendi. .. >> (Kehf, 50) buyurmu§tur. 

ibn Cerir der ki; bize Muhammed ibn Sinan .. . ibn Abbas'dan nak
letti ki o §6yle demi§ :Allah Teala bir yarat1k yaratti ve Adem'e secde 
edin dedi. Onlar yapmay1z dediler, bunun iizerine Allah onlarm iize
rine ate§ gonderdi ve hepsini yakt1. Sonra bir b~ka yaratlk yarattl ve 
ben topraktan bir insan yaratacag1m, Adem'e secde edin dedi. Onlar 
secde etmekten kac;md1lar. Bunlara bir ·ate§ gonderdi ve hepsini yakh. 
Sonra bu yaratlklan yarattl ve Adem'e secde edin dedi, onlar da peki 
dediler. iblis ise Adem'e secde etmekten kac;manlardan idi. Bu hadis 
de garibtir, isnad1 sahib olamaz. <;iinkii ic;erde raviler arasmda iki 
tane miiphem ki§i vard1r. Bu gibi hadisle delil getirilemez. Dogruyu en 
iyi Allah bilir. 

Katacte: ccHani meleklere Adem'e secde edin demi§tik» ayeti ko
nusunda der ki; taat Allah'ad1r. Secde ile Allah Adem'i §ereflendirmi§. 
ve melekleri ona secde ettirmi§ti. Allah Teala'nm : c<Onlar hemen secde 
edivermi§lerdi, sadece §eytan kac;mrm§ biiyiikliik taslami§ ve kafirler
den olmU§tU.>> ayeti konusunda da Katade §6yle der: 

Allah dii§mam iblis, Hz. Adem'i k1skand1, ona Allah'm lutfettigi iis
tiinliikleri c;ekemedi ve ((ben 'ate§tenim, bu ise c;amurdan>> dedi giina
hmm ba§lang1c1 biiyiiklenme idi. Allah dii§mam, Adem (a.s.) 'e secde 
etmekten c;ekindi ve biiyiikliik tasladi. ibn Ebu Hatim der ki; bize Ebu 
Said ... Abdullah ibn Biireyde'den c<Ve kafirlerden olmu§tU» ayeti ko
nusunda §Unu nakleder: isyan edenlerden olmu§tu ve onlan da ate§ 
yakmi§tl. Ebu Ca'fer, Rebi' yoluyla Ebu'l-Aliye'den nakleder ki ccVe ka-
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ziinde fesad ~Ikaracag1 ve kan dokecegi konusunda dogru sozliilerden 
iseniz, bunlann isimlerini .bana bildirin dedi. Onlar da: <<Sana tesbih 
ederiz, bize ogrettiginden ba§ka bildigimiz yok. Her §eyi hakklyla bilen, 
her i§i hikmetle goren Sensin Sen.» ·demi§lerdi. Bunun iizerine Allah 
Teala : <<Ey Adem, onlan adlanyla kendilerine bild ir dedi. Adem ad~ 
lanm soyleyince size demedim mi ki <<Ben goklerin de, yerih de gizli
liklerini muhakkak bilirim. Ve sizlerin neyi saklar, neyi gizler oldugu- · 
nuzu da bilirim» buyurdu. ibn Abbas der ki; i§te onlann a~1ga ~Ikar
diklan <<Yeryiiziinde fesad ~1kanp kanlar dokecek kimse mi yarata
caksm?» sozleri budur. Ve <<Sizlerin neyi gizler oldugunuzu bilirim» aye
tinden maksad, iblis'in nefsinde neyi gizler oldugudur. 

Sahabelere kadar isnad edilen bu rivayet me§hur olup Siiddi'nin 
tefsirinde yer ahr. Bunda pek ~ok israiliyat vard1r. Belki de bir kism; 
miidrectir ve sahabenin kelammdan degildir veya onu ge~mi§ kitapla
rm bir klsmmdan almi§lardir. (Miidrec hadis, ravinin hadisten sonra 
kendisinin veya ba§kasmm 50ziinii zikretmesi ve bunu aytrmaksizm 
hadis eklemesidir. Okuyan ki§i bu soziin hadisten oldugunu zanneder.) 
Dogruyu en iyi bilen Allah'd1r. Hakim Miistedrek'inde bu isnadla aym 
§eyleri rivayet eder ve bunun Buhari'nin §artma uygun oldugunu say
ler. 

Maksad §Udur : Allah Teala meleklere Adem'e secde etmelerini em
redince iblis de onlara vaki' olan hitabm i~erisine girdi. Qiinkii o, her 
ne kadar meleklerin unsurundan d~gil idiyse de, onlara benzemi& ve 
onlann fiillerini kendisine rehber' ecitnmi§ti ve bu yiizden onlara yo
neltilen hitabm muhatab1 oldu ve emte muhalefetten dolay1 kmand1. 
Biz mes'eleyi in§aallah : <<Ancak iblis miistesna, o cinlerden idi ve 
Rabbmm emrinden yuz· ~evirmi§ti.» (Kehf, 50) ayetinin tefsirinde aGlk
layacagiz. 

Bunun i~in Muhammed ibn ishak; Hallad'dan, Ata'dan, Davud'dan 
ve ibn Abbas'dan nakleder ki, o §Oyle demi§ : iblis giinah i§lemezden 
once meleklerden bir melek idi ve ismi Azazil olup yeryiiziinde ya§ardi. 
Qah§ma bak1mmdan meleklerin en ileri gidenlerindendi i~lerinden en 
bilgini idi. Bu husus, onu kibre sevketti ve o Hmn ad1 verilen bir 
kabileden idi. Halloo, Ata, Tavus veya Miicahid'in ibn Abbas'dan veya 
digerlerinden buna benzer bir ba§ka rivayet daha vard1r. 

ibn Ebu Hatim der ki bana babam ... Said ibn Ciibeyr'den o da ibn 
Abbas'dan nakletti ki, o §oyle demi§ : iblis'iri ad1 Azazil idi. Dort kanath 
melekler arasmda en iistiinlerinden biriydi. Sonra Allah'm rahmetinden 
kovuldu. Ciireyc, Hacac'dan nakleder ki, ibn Abbas §oyle demi§: iblis ~ 
meleklerin en §ereflilerinden ve en iistiin kabileierinden birisine men
sub idi. 0, cennetin bek~isi ve diinya gogiiniin hiikiimdan idi. Bu se-
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beple o aym zamanda yeryO.zO.nO.n de hO.kO.mdan idi. Dahhak ve di
gerleri .ibn Abbas'dan aym §ekilde rivayet ederler. 

Salih, .ibn Abbas'dan nakleder ki, o §6yle demi§ : Meleklerden bir ka
bile vard1r ki onlara cin ad1 verilir. lblis onlardan idi ve o gokle yer ara
smda hakim idi. Allah'a isyan etti ve Allah da onu kovarak ters ytiz etti. 
ibn Cerir bu hadisi rivayet eder. Said .ibn MO.seyyeb'den naklen Katade 
der ki, .iblis d\inya · gogO.ndeki meleklerin reisi idi. 

.ibn Cerir der ki; bize Muhammed .ibn Be§§ar .. . Hasan' dan rivayet 
etti ki o §6yle demi§ : .iblis hi9 bir zaman meleklerden olmann§tlr. 
A.dem'in insanlarm atas1 oldugu gibi o da cinlerin atas1d1r. Hasan'dan 
yap1lan bu isnad sahihtir. Aym §eyi Abdurrahman .ibn Zeyd .ibn Eslem 
de soylemi§tir. f}ehr .ibn Hav§eb der ki; .iblis meleklerin kovdugu cin
lerden birisi idi. Meleklerden bir k1snn onu saklayip gage gotO.rdtiler . .ibn 
Cerir bunu rivayet eder. SO.neyd .ibn Davud der ki; bize HO.§eym ... Sa'd 
ibn Mes'ud'dan nakleder ki o §6yle demi§: Melekler cinlerle sava§I
yordu, .iblis kti90.k oldugu i9in esir almmi§tl ve meleklerle beraberdi, 
onlarla birlikte ibadet ediyordu. Melekler A.dem'e secde etmekle emro
lununca, onlar secde ettiler, ancak .iblis secde etmekten ka9md1. Bunun 
i9in Allah: cciblis mO.stesna, o cinlerdendi. .. » (Kehf, 50) buyurmu§tur . 

.ibn Cerir der ki; bize Muhammed .ibn Sinan ... .ibn Abbas'dan nak
letti ki o §6yle demi§ : Allah Teala bir yaratlk yaratt1 ve Adem'e secde 
edin dedi. Onlar yapmay1z dediler, bunun O.zerine Allah onlarm O.ze
rine ate§ gonderdi ve hepsini yakt1. Sonra bir ba§ka yarat1k yarattl ve 
ben topraktan bir insan yaratacag1m, Adem'e secde edin dedi. Onlar 
secde etmekten ka9md1lar. Bunlara bir ·ate§ gonderdi ve hepsini yakh. 
Sonra bu yaratlklan yarattl ve A.dem'e secde edin dedi, onlar da peki 
dediler. iblis ise Adem'e secde etmekten k~manlardan idi. Bu hadis 
de garibtir, isnadi sahib olamaz. <;tinkO. i9erde raviler arasmda iki 
tane mO.phem ki§i vard1r. Bu gibi hadisle delil getirilemez. Dogruyu en 
iyi Allah bilir. 

Katacte: «Hani meleklere Adem'e secde edin demi§tik» ayeti ko
nusunda der ki; taat Allah'ad1r. Secde ile Allah A.dem'i §ereflendirmi§. 
ve melekleri ona secde ettirmi§ti. Allah Teala'mn : ccOnlar hemen secde 
edivermi§lerdi, sadece §eytan ka9mmi§ bO.ytikltik taslami§ ve kafirler
den olmU§tU.» ayeti konusunda da Katade §6yle der: 

Allah dO.§mam iblis, Hz. A.dem'i k1skand1, ona Allah'm lutfettigi O.s
tO.nlO.kleri 9ekemedi ve «ben · ate§tenim, bu ise 9amurdan» dedi gO.na
hmm ba§lang1c1 bO.yO.klenme idi. Allah dO.§mam, Adem (a.s.) 'e secde 
etmekten 9ekindi ve bO.yO.klO.k tasladi. ibn Ebu Hatim der ki; bize Ebu 
Said... Abdullah ibn Btireyde'den «Ve katirlerden olmu§tU>> a yeti ko
nusunda §Unu nakleder: isyan edenlerden olmu§tu ve onlan da ate§ 
yakml§tl. Ebu Ca'fer, Rebi' yoluyla Ebu'l-Aliye'den nakleder ki ccVe ka-
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firlerden olmm_?tU)), a yeti, isyan edenlerden olmU§tU manasmadlr. Siid
di ise der ki; «Ve kafirlerden olmu§tU)) ayeti, Allah'm o giin yaratma
dtgl, sonra meydana gelecek olan kafirlerden olmu§tu, demektir. 

Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi der ki: Allah, iblisi kiifiir ve sa
plkhk iizere yaratmaya ba§lad1 ve ona meleklere yaptigm1 yaptl. Gos
terdigi bu davrani§mdan dolay1 yarattig1 §ekilde onu kiifiir iizere devam 
cttirdi. Bunun i!;in Allah Teala : ((Ve kafirlerden olmu~tu)) buyurdu. 
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35 - Ve demif}tik ki : . Ey Adem, Sen, e~inle birlikte 
Cennette otur. Dilediginiz yerlerde onun meyvelerinden bol 
bol yeyin. Y alniZ ~U agaca yaklru?mayin. Y oksa ikiniz de za
limlerden olursunuz.: 

36- Nihayet ~eytan onlan Cennet'ten kaydird1. On
Ian bulunduklan yerden c;Ikardi. Biz de: 'Kiminiz kimini
ze du~man olarak inin. Y eryuzunde sizin ic;in bir zamana 
kadar yerle$im ve faydalanma vardrrJ ,, dedik. · 

Hz. Adem ve Cennet : 

Allah Teala Hz. Adem'e ikram ettigini ve meleklerin ona secde 
etmelerini emrettigini, iblis'in dl§mda meleklerin hepsinin secde etti- . 
gini haber veriyor. Sonra da Allah, Actem'e cennette diledigi gibi ya
§amasmi, diledigi §eyden yemesini, rahat ve huzur i~erisinde kalmasm1 
saglad1gm1 bildiriyor. 

Hat1z Ebu Bekr ibn Merduyeh, Muhammed ibn isa el-Damegani 
kanahyla ... Ebu Zerr'den nakleder ki, o §6yle demi§ : Ben dedim ki; 
ey Allah'm Raslllii sana Hz. Adem gosterildi, acaba bir nebi miydi? 
Allah'm Rasulii buyurdu ki ; Evet bir nebi ve rasul idi. Allah onunla 
a~1ktan a~1ga konu§arak : «Ey Adem sen e§inle birlikte cennet te otur)) 
buyurdu. 

Hz. Adem'in oturdugu cennetin gokyiiziinde mi, yeryiiziinde mi ol 
dugu konusu ihtilaflld1r. Ekseriyet onun gokyiiziinde oldug.u kanaatin
dedir. Bu hususun a~1klanmas1 in§aallah A'rat suresinde gelecektir. 
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Ayetin aki§I Hz. Havva'mn Adem'in cennete girmezden once yaratil
tni§ olmasm1 gerektirmektedir. Nitekim bu hususu Muhammed ibn 
ishak §0yle ac;:Iklar : Allah Teala, iblis'i cezalandirdiktan sonra Hz. 
Adem'e dondu, once ona butun §eylerin isimlerini ogretmi§ti ve dedi 
ki; Ey Adem onlara hepsini isimleriyle bildir. Bu ayeti sonuna kadar 
okudu. Sonra §Oyle dedi: Tevrat ehli ile diger ilim ehlinden bize ula§
tigma ve ibn Abbas ile digerlerinin naklettigine gore; sonra Hz. Adem'i 
bir uyku biiriiyuverdi. Bu s1rada, Hz. Adem'in sol tarafmdaki ege kemik
lerinden birisi almd1 ve yerine et dolduruldu. Adem uyuyordu, uyku
sundan dolay1 bunu farketmedi. Neticede Allah Teala bu sol egesinden 
e§i Havva'y1 yaratti. Onu bir kadm haline getirdi ve onunla siikun duy
masml saglad1. Sonra Adem'in uykusu giderilip uyanmca Hz. Havvll'y1 
yanmda gordu ve <<Onlarm iddia ettigine gore ----ki en dogruyu Allah 
bilir- «etim, kamm ve ruhum dedi ve onunla huzur buldu. Allah 
Adem'i Havva ile birle§tirince ve kendinden ona bir huzur ve sukun 
bah§edince dogrudan Hz. Adem'e dedi ki: «Ey Adem, sen e§inle birlik
te cennette otur, dilediginiz yerlerde onun meyvelerinden bol bol yeyin. 
YaJmz §U agaca yakla§maym yoksa ikiniz de zalimlerden olursunuz.» 

Denilir ki, Hz. Havva'mn yaratllmas1 Hz. Adem'in cennete girme
sinden sonra idi. Nitekim Suddi, tefsirinde Ebu Malik ve Ebu Salih ka·· 
nahyla ibn Abbas'dan ve Murre kanal1yla da ibn Mes'ud ve peygam
berin ashabmdan bir topluluktan nakleder ki; Allah Teala iblis'i cen
netten c;:1kard1 ve oraya Adem'i yerle§tirdi. Adem cennette tek ba§tna 
geziniyordu rahat ve huzur ic;:inde degildi. Uyudu ve uyandigmda ba§ 
tarafmda Allah Teala'nm kendi ege kemiginden yaratt1g1 oturmU§ 
bir kadm buldu. V~ ona sen .nesin? diye sordu, 0 da <<ben kad1mm)> 
dedi. Adem neye yaratlldm dediginde, o, benimle sukun bulasm diye 
kar§1llgm1 verdi. Melekler ona dediler ki : Ey Adem onun ad1 nedir? 
Hz. Adem Havva dedi. Nic;:in Havva ad1 verilmi§ dediklerinde: <;unku 
o canh bir §eyden (Hayy) yaratlliDI§tlr, dedi. Bunun uzerine Allah 
Teala : <<Ey Adem, sen e§inle birlikte cennette otur. Dilediginiz yer
lerde onun meyvelerinden bol bol yeyin ... » buyurdu. 

«Yalmz §U agaca yakla§maym. l> Bu da Allah Teala'mn Hz. Adem'i 
denemesi ve imtihamyd1. Bu agacm ne oldugu konusu ihtilafhdir. 

Suddi, kendisine ibn Abbas'dan naklettiklerine gore §Oyle der : 
Adem (a.s.) 'in nehyedildigi agac;: asma agac1yd1. Said ibn Cubeyr, Suddi, 
~a'bi, Ca'de ibn Hubeyre ve Muhammed lbn Kays da boyle demi§ler
dir. Keza Suddi, Ebu Malik ve Ebu Salih kanahyla ibn Abbas'dan ve 
Murre kanahyla da ibn Mes'ud ve ashabtan bir topluluktan naklederek 
der kri ; bu agac;: asma agac1yd1. Ancak yahudiler onun bugday agac1 ol
dugunu iddia ederler. 



292 !BN KESIR (Ciiz: 1. Sftre: 2 

ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim der ki, bize Muhammed ibn ismail .. . 
ibn Abbas'dan nakleder ki o §i::iyle demi§: Hz. Adem'in nehyedildigi 
aga~. bugday ba§ag1yd1. Abdiirrezzak der ki, bize ibn Uyeyne ve ibn 
el-Miibarek... Said ibn Ciibeyr yoluyla ibn Abbas' dan naklettiler ki; 
bu aga~ bugday ba§ag1ym1§. 

Muhammed ibn ishak, ilim ehli bir adam kanallyla Haccac'dan, o 
da Miicahid'den o da ibn Abbas'dan nakleder ki bu aga~ bugdaymi§. 
ibn Cerir der ki bana Miisenna ibn ibrahim ... Temim kabilesinden bir 
adamdan nakletti ki: ibn Abbas, Ebu'l-Celd'e Adem'in yedigi agac;tan 
ve yanmda tevbe ettigi aga~tan soran bir mektup yazd1. Ebu'l-Celd ona 
§U kar§1llg1 verdi : Sen bana Adem'in yemesi yasaklanan agac1 sorar
sm, bu bugday ba§ag1d1r. Bana Adem'in yanmda tevbe ettigi agac1 so
rarsm, bu ise zeytin agac1d1r. Hasan el-Basri, Vehb ibn Miinebbih, Atiy
ye el-Avfi, Ebu Malik, Buhari, Abdurrahman ibn Ebu Leyla da boyle 
tefsir etmi§lerdir. 

Muhammed ibn ishak, baz1 Yemeniiler kanahyla Vehb ibn. Mii
nebbih'ten nakleder ki, o §i::iyle demi§ : Bu aga~ bugdayd1, ancak cen
netteki bugdaym bir tanesi dana bi::ibregi gibiydi, baldan daha tat11, 
ki::ipiikten daha yumu§aktl. 

Siifyan el-Sevri, Hasin'den o da Ebu Malik'ten nakleder ki; yak
la§Ilmasi yasaklanan bu aga~ hurma agac1yd1. ibn Cerir Miicahid'den 
nakleder ki; yenmesi yasaklanan bu aga~. incir agac1yd1. Katade ve 
ibn Ciireyc de bOyle derrJ§lerdir. 

Ebu Ca'fer el-Razi, Rebi' ibn Enes'den o da Ebu'l-Aliye'den nakleder 
ki, bu i::iyle bir aga~tl ki ondan yiyen yenilenirdi. Cennette yenile§ip 
gen~~e§menin geregi yoktu. Abdiirrezzak der ki; Orner ibn Abdurrah
man ibn Miihrib, ben Vehb ibn Miinebbih'in §i::iyle dedigini i~ittim de
di : Allah Teala Hz. Adem'le e~ini cennete yerle§tirip, aga~tan yemesi
ni yasaklad1. 

Bu aga~ i::iyle bir aga~tl ki, dallan birbirinden ayn idi. Onun mey
vesini, ebedi ve i::iliimsiiz olduklan i~in melekler yerlerdi. i§te Allah 
Teala'mn Adem'in ve ~inin yemesini nehyettigi meyve budur. 

Bu agacm mahiyeti konusundaki altl farkh gi::irii§ bunlardan iba
rettir. 

Allame imam Ebu Ca'fer ibn Cerir el-Taberi merhum der ki; bu 
konuda dogru olam §i::iyle denmesidir: ~am yiice olan Allah Adem'e ve 
e§ine cennet aga~lanndan bir agac1 yemeyi nehyetti, diger aga~lar
dan degil. ikisi ise bu aga~tan yediler. Kesin olarak bu agacm hangisi 
oldugunu si::iyleyecek bilgimiz yoktur. Qiinkii Allah Teala ne Kur'an'da, 
ne de sahih siinnette bu konuyu a~1klayacak bir delil vaz' etmemi§tir. 
Ancak bu agacm bugday agac1 oldugu si::iylenir, asma agac1 oldugu soy
lenir. Bunlardan herhangi birisi olmas1 caizdir. Bu bi~ bilgidir ki Allah 
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dHedigi takdirde onu bilmek, bilen ki§iye fayda saglamaz. Keza bilme
digi takdirde onu bilmeyen ki§iye onu bilmemek zarar getirmez. Dog
ruyu en iyi bilen ise Allah Teala'd1r. 

«Nihayet §eytan onlan cennetten kayd1rd1.n Bu ayetteki ( L~ 

zamirinin cennete gitmesi dogru olur. 0 takdirde mana ibn Ebu'I -Necud 
As1m ibn Behdele'nin dedigi gibi kayd1rd1 yerine, kurtard1 §eklinde olu r 

Bu zamirin sozkonusu olan iki §eyden en yak1m olan agaca ( ~ ~~ . ) 

ait olmas1 da dogrudur. Bu takdirde soz Hasan ve Katade'nin detligi 
gibi, kaydlrma manasma olur ve ooylece ifadenin manasl; «bu aga9 
sebebiyle nihayet §eytan onlan kayd1rdl» §eklinde olur. Nitekim Allah 
'I'eala'mn: «Allkonulanlar onun ytiztinden ahkonulurlar.>> (Zariyat, 2) 
ayeti de o sebeble, ahkonulurlar anlammad1r. Ve yine Allah Teala'mn: 
<• Oradan, nimetlerden aymp uzakla§tlrdl» ayetinde de o sebeple elbi
selerden, huzur ve rahathktan di§an 91kanld1, denilmek istenir. 

·· «Biz de kiminiz kiminize dti§man olarak, inin. Yeryuzunde sizin ic;in 
bir zamana kadar yerle§im ve faydalanma vard1r dedik.» Belli bir sti
reye kadar orada yerle§ip nz1k ile gec;ineceksiniz, belirtilen sure bi
tince sonunda k1yamet kopacak. 

Selef-i salihinden Suddi, Ebu'l-Aliye, Vehb ibn Munebbih ve ben
zerlerinden eski mufessirler y1lan hikayesi, §eytan k1ssas1, iblis'in cen
nete nasll girdigi, Adem'i nas1I aldatt1g1 gibi bir9ok haberler naklet
mi§lerdir ki bunlar israiliyat hurafeleridir. Bunlan in§aallah A'raf 
suresinde ac;Iklayacag1z. c;unku bu k1ssa orada buradan daha geni§ 
bi~imde yer almaktad1r.-Muvaffak k1lan dogrusu Allah'tlr. 

Bu · kon uda ibn Ebu Ha tim der ki ; bize Ali ibn el-Hasan, Ubeyy 
ibn Ka'b'm §6yle dedigini nakletti : Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Al
lah Hz. Adem'i uzun boylu, uzun dal11 bir hunna gibi ve ba§mda 90k 
sac; bulunan bir ki§i olarak yaratml§tl. Mezkur agac;tan tadmca lize
rinden elbisesi dti§tti ve ilkin avret mahalli ortaya 91ktl. Hz. Adem av
ret mahallini gorunce cennette ko§U§maya ba§lad1, ko§ark~n sac;1 bir 
agaca tak1ld1, c;eki§tirmeye ba§lad1. Bunun uzerine Rahman ona ses
lendi: «Ey Adem, benden mi kac;Iyorsun» dedi. Adem Rahman'm so
ztinti i§itince «Hay1r yarabbi sadece utanc1mdan k~1yorum» dedi. 

ibn Ebu :A:atim, Ca'fer ibn el-Hakim'den 254 senesinde nakletti 
ki, o §6yle demi§: Rasulullah (s.a.) buyurdu ki; Hz. Adem sozkonusu 
agac;tan tadmca k~maya ba§lad1, bir agac; sa9ma tak1ld1 ve ona «Ey 
Adem, benden mi kac;1yorsun?» diye seslenildi. 0 da: «Hay1r Senden 
degil utanc1mdan kac;1yorum» dedi. Ses: «Ey Adem, c;evremden d1~an 
91k, izzetime yemin edei:im ki c;evremde bulunanlann bana isyan etme
leri halinde hie; bir §ey beni durduramaz. Eger senin gibi yeryuzunti 
dolduracak kadar mah11Ikat yaratm1§ olsam sonra bana isyan etmi§ 
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olsalardl onlann hepsini de asiler ziimresine yerle§tirirdim.>> Bu hadis 
garib ve munkatl'd1r hatta mu'dal (ravi senedi i~erisinde ardarda iki 
veya daha fazla ravinin dii§tiigii hadis) dir. <;iinkii Katade ile Ubeyy 
ibn Ka'b arasmda iki ravi dii§mii§tiir. 

Hakim der ki; bana Ebu Bekr ibn Bahiyeh .. . ibn Abbas'da.n nak
letti ki, o §oyle demi§ : Allah Teala ikindiden giine§ batmcaya kadar 
olan zaman i~inde Hz. Adem'i cennette tuttu. Hakim der ki; bu, Buhari 
ve Miislim'in §artma gore sahih bir hadis olmakla beraber onlar bunu 
tahric etmemi§lerdir. Abd ibn Hamid tefsirinde der ki; bize Revh, Hi
§am'dan o da Hasan'dan §oyle dedigini nakletti. Adem cennette giin
diiziin bir saat kald1. Oramn bir saati diinya giinlerinden 130 yJld1r. 
Ebu Ca'fer el-Razi, Rebi' ibn Enes'den nakleder ki o §oyle demi§ : Hz. 
Adem cennetten saat dokuz veya on civannda ~1ktl, Hz. Adem berabe
rinde cennet agacmdan bir dal da c;1kard1, ba§mda cennet agacmdan 
bir ~i~ek demeti vard1, bu demet cennet yapraklarmdan. or11lmii§tii. 

Siiddi der ki; Allah Teala : ((Hepiniz oradan inin.>> buyurunca, in
diler. Adem Hindistan'a indi. Beraberinde Hacer-i Esved ile cennet 
yapraklarmdan bir avu~ indirdi ve onu Hindistan'a serpti ve burada 
1tlr agac1 yeti§ti. Hindistan'dan getirilen 1tlr agac1 Adem'le beraber inen 
yapragm bir avucudur. Hz. Adem cennetten ~1kanlmca iiziintiisiinden 
ondlin da bir avu~ alml§tl. imran ibn Uyeyne .. . ibn Abbas'dan nakle
der ki o §oyle demi§ : Adem cennetten Hindistan'daki :bahna denilen 
yere indirilmi§ti. ibn Ebu Hatim der ki; bize Ebu Ziir'a ... ibn Abbas'
dan nakletti ki, o §Oyle demi§ : Adem (a.s.) Mekke ile Taif arasmdaki 
Dahna denilen yere indirilmi§ti. 

Hasan el-Basri der ki: Adem (a.s.) Hindistan'a, Havva Cidde'ye, 
iblis de Basra'ya birk~ mil yerde olan Destiimisan'a ve y1lan isfahan'a 
indirilmi§ti. Bunu ibn Ebu Hatim de rivayet eder. 

ibn Ebu Hatim der ki; bize Muhammed ibn Ammar ibn e1-Haris ... 
ibn Omer'den nakletti ki o §Oyle demi§ : Hz. Adem Safa'ya, Hz: Havva 
da Merve'ye indirilmi§tir. 

Reca ibn Seleme der ki ; Adem (a.s.) yere indirildiginde ba§l egik, 
elleri' de dizleri iizerindeydi. iblis aleyhi'l-la'ne indirildiginde ba§l goge 
dogru kalk1k ve parmaklan da birbirine ge~mi§ §ekilde idi. Abdiirrezzak 
der ki, Ma'mer, Ebu Musa'mn §oyle dedigini nakletti : Allah Teala Hz. 
Adem'i cennetten yeryiiziine indirince, ona her §eyi yapmay1 ogretti 
ve cennet meyvelerinden az1k verdi. i§te sizin bu meyveleriniz cennet 
meyvelerindendir. Ancak bu meyveler degi§ir, cennet meyveleri degi§
mez. 

Ziihri. .. Ebu Hiireyre'den nakleder ki, o Rasulullah (s.a.) 'm §oyle 
dedigini bildirmi§ : Giine§in dogdugu en iyi giin cum'a giiniidiir. 0 
giinde Adem yaratlld1. 0 giinde Adem cennete girdiri1dj ve o giinde 
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Adem cennetten c;IkanldL (Bu hadisi, Muslim ve Nesei de rivayet eder
ler.) 

- ---- iZAHI -----

Cennet'.in Mahiyyeti: 

Hz. Adem'in yerle§tigi cermet konusu, ba§lang1cmdan beri tefsir 
bilginleri tarafmdan fikir yurutiilen konulardan birisidir. Bu cennetin 
yeri, bu cennete Hz. Adem'in ve ~eytan'm nas1l girdigi, buradan c;1kan 
Actem'in nereye yerle§tigi degi§ik bic;imlerde ybrumlanmi§tir. Bu konu
da mufessirlerin gorii§leri ezcumle §Oyledir : 

Me§hur olan kavle gore; surede gec;en §eklinden, nakledilen riva
yetlerden ve mutlak olarak du§uniildugunde ilk akla gelen bu oldugu 
igin cennet; k1yamet gununde mu'minler ic;in sevab diyand1r. Keza , 
Hz. Adem'in ve Musa (a.s.) 'nm birbiriyle tarti§malan bahsedildigine 
gore cennet gokyuziinde olmalldir. Ancak Mu'tezile, Ebu Muslim el-is
fahani ve bazi ki§iler bunun Adem (a.s.) 'i imtihan i~in yaratilan bir 
ba§ka cennet (bahr;e) oldugu goru§undedirler. Bu bahr;e Fars ile Kirman 
arasmda bir yer imi§. Baz1lan Aden topragmda, bazllan ~am'da, ba
Zilan da Filistin'de bir ycr oldugunu soylerler. Bunlar cennett~n in-

me mfmasma gelen ( .J.. ~ ) kelimesini, bir yerden bii yere 

intik{d olarak anlarlar. Nitekim ayet-i kerimede bu kelime ( I--~~ 

' I .,.-. ) bir §ehre inin manasma kullamlffil§tlr. Burada sozi.\On1.l.S!l 

alan cennetin, yiice bir yer olmas1 da caizdir. <;iinkii Allah Teala'nm 
Hz. Actem'i topraktan yaratt1gmda tartl§ma yoktur. Ancak Adem'in 
yaratlh§ ktssasmda onun gage Qlkanld1g1 sozkonusu edilmemi§tir. Eger 
Actem'in gage c;Ikanldigi soylenmi§ olsayd1, bunun elbetteki zikredilmesi 
gerekirdi. ( ... ) 

Aynca cennet, ebediyet ve nimet yurdu olup rahat diyand1r ; mu
keliefiyet ve imtihan yurdu degildir. Halbuki Allah belirli bir aga-;tan 
yasaklamakla ona mukellefiyet yuklemi§tir. Aynca iblis kafirlerden 
oldugu halde Adem'e vesvese vermek ic;in cennete girmi§tir. Eger bu
rada sozkonusu olan cennet; ebediyet yurdu olan cennet olsayd1 oraya 
giremezdi. Zira biiyukler, katir cennetin kap1sma yakla§Irsa parc;ala
mr ve onu cennete sokmaz demi§lerdir. <;unku kafir karanhktir, cen
net ise aydmllktir. ~eytanm .::ennete gizlice girmesi ise bir mana ifade 
etmez .. Aynca cennet, temizlik mahallidir. Orada isyan ve muhalefetin 
meydana gelmesi nas1l dogru olabilir ve oraya temiz olmayanlarm gir
mesi nas1l mumkiin olur? Ve yine baz1 rivayetlerde anlatild1gma gore 
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Havva'mn ilk harnile kald1g1 yer cennettir. Yenilen bu aga~tan nut
fenin has1l oldugu ve latif bir yemekten kesif bir bedenin nas1l mey
dana geldigi belirtilmemi§tir. Bunlann hepsinin cevab1 wrlamadan 
ari kalmaz. ( ... ) 

Ve denildi ki; bu cennet, gokyiiziinde idi. Ancak sevab diyan olan 
ve ebedi hayat yurdu olan cennet bu degildir. Baz1lan da bu 
cennet odur, dediler. Buna kar§Illk gokyiiziinde bilinen cennetle
rin . (bah~elerin) di§mda, cennetlerin (bah~elerin) bulunmasmm 
sahih olmayacag1 soylenrni§tir. 0 s1rada bu cennetin .ve bah~elerin 

yaratllmi§ olup sonra yok olmas1 ihtimali ise hi~bir insafhmn yo
nelecegi . bir kanaat degildir. 

Ve denildi ki; hepsi de miimkiindiir. Allah Teala diledigine gii~ 

yetirir. Deliller birbiriyle ~eli§mektedir. Ama en ihtiyatll ve en saglam 
yol, cennetin ta'yin edilip belirlenmesinden ka~mmaktlr. Nitekim te'vi1 
sahipleri bu yone yonelmi§lerdir. Baz1 sufi efendilerirnizin - Allah on
larm s1rnm takdis etsin- bu cennetin yeryiiziinde, Ekvatorun altm
daki yakut dagmda oldugunu soylemeleri ve buna berzah cenneti adm1 
vermi§ olmalan konusuna gelince, bu cermet bugiin mevcuttur. Arif-
1er, oraya bedenleriyle degil, ruhlanyla girerler. Eger onlar, bu, Cen
net el-Me'va'd1r. Allah diledigi zaman, diledigi §ekilde onu ortaya ~~

kanr demi§ olsalard1 - Nitekim sahih hadiste varid olduguna gore, 
Mescidin duvarmm otesinde RasUlullah (s.a:) 'a bu cennet zahir ol
mu§tur- · onlann me§rebine gore bu gorii§ii uzak saymak gerekmezdi. 
Eger birisi boyle bir §eyi soylerni§ olsayd1, ben de aym §eyi soylerdim. 
Ancak bu gibi konularda tek ba§ma soz soylemenin afetleri vard1r. 

Cennet konusunda ihtilaf oldugu gibi, Hz. Adem'in e§inin yaratl
h§I konusunda da ihtilaf vard1r. Siiddi, ibn Mes'ud'dan ve ibn Abbas 
ile sahabeden bir ba§ka topluluktan rivayet eder ki, Allah Teala iblis 
cennetten «;Ikmca, oraya Adem'i yerle§tirmi§. Ve Adem, cennette tek 
ba§ma kahm§. Ona e§lik edecek kimse bulunmami§. Bunun iizerine Al
lah Teala ona bir uyku vermi§, sonra sol tarafmdaki ege kemiklerin
den l;>irislni.almi§ ve onun yerine et koymu§. Ondan Havva'y1 yaratmi§. 
Adem uyamnca Havva'y1 ba§I ucunda oturur gormii§. Sen kimsin? diye 
sormu§, o da kadm1m demi§. Adem ni~in yaratlldm? deyince, o, benimle 
siikun bulasm djye kar§1hgm1 vermi§. Melekler Adem'in bilgisini tee
rube etmek igin ona bu kimdir? diye sormu§lar. Adem, kadm demi§. 
Onlar, nigin kadm ad1 verildi? dediklerinde, Adem, ~iinkii erkekten 
yaratilmi§tlr demi§. Melekler onun ad1 . nedir? dediklerinde, Hz. Adem 
Havva'd1r derni§. Onlar ni~iri Havva ad1m almi§tlr? dediklerinde, Hz. 
Adem, giinkii canh bir §eyden yaratllmi§tlr, demi§. <;ogunluga gore --ki 
ben de onlarm soziinii soylerim- Hz. Havva, Adem cennete girmezden 
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once yarat1lnn§tlr. Cennete girdiklerinde beraJber idiler. (Alusi, Ruh el
Meani, I, 233 - 234) . 

Hz. Havva'nm Yaratilmasi: 

Geriye bu ayetin tefsiriyle ilgili halkm U.zerinde c;ok soz ettigi 
iki mes'ele kallyor. Bunlardan birisi Hz. Adem'in ege kemiginden Hz. 
H~vva'mn yaratllm1§ olinas1 mes'elesi, digeri de Hz. Adem'in masum
lugu mes'elesidir. Birinci konuda Kur'an-1 Kerimde bizi _bu gorii§e sev
kedecek hie; bir nass ve hukum yoktur. Allah Teala'nm <<Ve Ondan 
e§ini yaratm1§tlrn ayetini de bu manaya. hamletmek zorunda degiliz. 
Bunu yapanlar s1rf Tevrat'm tevkin kitab1yla uyu§turmak ic;in yap
maktad1rlar. Bu konudaki k1ssa Kur'an-1 Kerim'de, ehl-i kitabm elin
de dola§an Tevrat'ta varid oldugu gibi tarihl bir hikaye §eklinde varid 
olmaffil§tlr. Sadece Kur'an Hz. Adem'in yaratlh§In1 ibret konusu ola
rak serdetmi§ ve bu varhgm kainat ic;erisindeki kemal kabiliyetini be
lirtmek istemi§tir. ( .. . ) Kur'an'da tarih kendiliginden bahis konusu 
degildir. <;iinkii tarihin olaylan, tarihl olaylar olarak, din ic;in onem 
arz etmez. Din, tarihe sadece ibret ile bakar. Kur'an'da zaman ve me
kan Tevr3:t'taki gibi ac;1klanm1§ degildir. Bu ac;1klamalar aslmda mus
bet f:zik ara§tlnc1larmm H1ristiyanhk dinini reddetmelerinin sebeple
rinden birisi olmu§tur. <;unku tecrube ve gozleme dayanan. ilim, Tev
rat'taki tarihin yanll§llgm1 gostermi§tir. Aynca Tevrat'm yaratlh§ ta
rihinde tayin ettigi sureden c;ok daha onceye ait insan fosilleri bulun
mU§tUr. Bu nedenle ehl-i kitaJbtan baz1 bilginler konuyu te'vil zorun
luguna suriiklemek istemi§ler, baz1lan da 1,;evrat'l ve kutsal kitab1 in
kar etmi§lerdir. ( ... ) 

lkinci mes'ele, Hz. Adem'in masumiyeti mes'elesidir. Selefin meto
du uzerine yurundugu takdirde isyan ve tevbe konusunun, aklm zahi
rini kavnyamad1g1 mute§abih bir konu oldugu ag1rllk te§kil eder. Biz 
diyebiliriz ki; bu isyan ona peygamberlik azmi gelmezden once mey
dana gelmi~tir. Nitekim §am yuce olan Allah «0 unuttu, biz kendisin
de bir aZfm de bulamadlk» buyurmaktad1r. ittifak edilen husus odur 
ki; pe.ygamberlikten sonra Adem (a.s.) emirlere muhlafetten masum 
k1lmm1§tlr. Belki de Adem'de meydana gelen bu davram§ aslmda bir 
unutma idi ve mes'eleyi biiyutmek ic;in isyan ad1 verilmi§tir. Unutma 
ve isyan, ma'sumiyeti ortadan kaldlrmaz. (Re§id R1za, Tefsir el-Me
nar, I , 279 - 280). 

~imdi de, atam1Z Adem Peygamberin bir ba§ka k1SSaSl dile getiri
liyor. Yiice Allah, Hz. Adem'e «sen ve e§in Havva cennette kahn ve 
oradaki nimetlerden faydalanm, meyvelerinden, ekinlerinden ve agac;
larmdan yiyin, istediginiz sizin ic;in, afiyet olsun, ancak §U agaca yak-
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la§maym, eger om~an yerseniz zalimlerden olursunUZll buyurmU§tU. Ne 
var ki mel'un §eytan onlan kendi hallerine b1rakmarm§ ve vesvese ile 
«Rabbmlz o agac1 s1rf iki melek olmamz veya ebedilerden olmamz ic;in 
yasaklad1. Ben sd.ze dogru soyliiyorum)) diyerek de and ic;mi§ti. Bu du
rumda insanm zaaf1 ve §eytanm aldatmacalan kar§lsmdaki giic;siiz
liigii ortaya c;tkmt§ ve Hz. Adem memnu olan meyveden yemi§ti. Bu
nun iizerine yiice Allah her ikisinin de cennetten c;1klp yeryiiziine in
melerini ve yeryiiziine kendilerini varis k1lana degin orada kalmala
nm emretmi§ti. «Peygamberlerin lisamyla hidayet geldiginde, benim 
hidayetime uyanlar bir daha az1t1p sap1tmazlar, onlar ic;in korku yok
tur.)) buyurmu§tu. Allah'm emrine isyan edip onun zikrinden kac;man
larm ise, diiriyada stkmtl ve zorluklarla kaf§l kar§tya kalacaklanm, 
ahirette de elim azaba duc;ar olacaklanm belirtmi§ti. insanlarm atasl 
Hz. Adem, memnu meyveden yiyip de kendi tabii arzulan ortaya c;lkm
ca, kapanmas1 gereken mahrem yerleri ac;tlmt§ ve onlan ortmeye c;a
ll§ffil§tl. 0 zaman i§ledigi hatamn biiyiikliigiinii anlam1§ ve : «Rabbi
miz biz nefislerimize zulm ettik sen bizi bagi§lamaz ve ac1mazsan hiis
rana ugrayanlardan oluruz.)) diyerek Allah'a yalvarml§tl. Allah da 
onun tevbesini kabul etmi§ ve dogru yola sevketmi§ti. ~iiphesiz ki Al
lah tevbeleri kabul eden ve rahmet sahibi oland1r. 

Bu Hagac;J) konusunda da ihtilaf vaki olmu§tur. Baztlan onun bug
day, baztlan hurma, bazllan da kafur agac1 oldugunu soylemi§lerdir. 
Hz. Ali (r.a.) ye de bu rivayet nisbet edilir. Baz1lan onun incir, bazt
lan Ebu Cehil Karpuzu, baz1lan Sevgi agact oldugunu, baztlan da ta
biat ve sevgi agac1 oldugunu soylemi§lerdir. Daha pek c;ok soylentiler 
vard1r. ( ... ) Dogru olan, kat'i bir §ey soylenmemi§ ve belirtilmemi§ ol
masidu. Nitel~im Allah Teala, ayette onun admt belirtmemi§tir. Onun 
i\in. ben de buradaki agacm belirtilmemesi gerektigi kanaatindeyim. 
(Alf1si, Ruh el-Meani, I, 234- 235). 

ikinci mes'ele : Bilginler, iblis cennetin di§mda Adem de cennette 
oldugu halde, iblis'in ona nas1l vesvese verebildigi konusunda ihtilaf 
etmi§lerdir. Bu konuda baz1 §eyler zikretmi§lerdlr : 

1 - K1ssac1larm gorii§ii budur ki; onu Vehb ibn Miinebbih el
Yemmani ve Siiddi, ibn Abbas (r.a.) 'dan ve digerlerinden rivayet et
mi§lerdir. Buna gore, iblis, cennete girmek istediginde, cennetin bek
~ileri ona engel olmu§lardtr. iblis dart ayakh bir canll olan ve diger 
canhlar gibi gezinen y1lana gelrrii§. Ondan once 'gittigi hayvanlara fik
rini ac;m1§ onlardan hie; birisi kabul etmemi§. Y1lan, iblis'i yutmu§ ve 
gizlice cennete sokmu§. Y1lan cennete girince, iblis onun agzmdan 
<;lkml§ ve Adem'e vesvese vermeye ba§laml§. Bunun sonucu ytlan la'
netlenmi§, ayaklan dii§mii§ ve karm iizere siiriinmeye ba§lamt§. Onun 
nzkt da topraga verilmi§ ve ytlan Ademoglunun dii§mant olmu§. iyi bil 
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ki; bu ve benzeri ktssalara iltifat etmemek gerekir. Qtinku iblis eger 
y1lanm agzmda cennete girebiliyor idiyse ni<;in kendini ytlan §ekline 
sokup da cennete girmeye <;ah§masm? Eger bunu ytlam aldatarak 
yapmt§sa ak1ls1z alan ve mukellef bulunmayan yllan, neden cezalan
sm? 

2 - Iblis cennete bir hayvan §eklinde girmi§tir. Bu gorli§ birin
ciden biraz daha az bozuk bir gorli§tur. 

3 - Baz1 usul bilginleri dediler ki; belki de Hz. Adem ve Havva 
cennetin kap1smdan dt§an <;lktyorlardt ve iblis de bu kap1dan i<;eri 
girip onlara vesvese veriyordu. 

4 - Bu Hasan'm gorli§lidur. Buna gore; iblis yeryuzunde idi ve 
cennetteki Hz. Adem'le Havva'ya vesvesesini ula§tlrrm§tl. Baz1lan de
diler ki; bu, uzak bir ihtimaldir. Qlinku vesvese gizli bir sozdur, gizli 
bir sozu yeryuzunden gokyuzune ula§tlrmak imkanstzdir. 

Bir ba§ka yonden de bu noktada ihtilaf vard1r : ~oyleki, iblis 
Actem'le Havva'ya dogrudan kendisi mi vesvese vermi§tir, yoksa baz1 
adamlan vasttasiyla rm onlara vesvese vermi§tir? Birinci gorli§li one 
surenlerin delili, Allah Teala'nm : ccOnlara elbetteki ben size ogut ve
renlerdenim diyerek yemin ettin kavlidir. Bu ifade §ifahi konu§may1 
gerektirir . .. ikincilere gore, Hz. Adem ile Havva iblis'i ve ..... nun ken
dilerine kar§l besledigi k1skan<;hg1 ve dli§manhgl biliyorlardL Dolayi
siyla normal olarak onun sozunu kabul etmeleri ve ana iltifat etmeleri 
imkans1zd1. Oyle ise vesveseyi ileten iblis'in adamlanndan bir k1sm1 
olmahdtr. (Razi, Tefsir el-Kebir, III, 15) . 

U<;tincu mes'ele. iblis'in meleklerden olup olmad1g1 konusunda ih
tilaf edilmi§tir. Kelamctlardan bir k1sm1 ve ozellikle Mu'tezile iblis'in 
meleklerden olmad1gm1 soylemi§lerdir. Fakihlerden <;ogunlugu ise ib
lis'in meleklerden oldugunu soylerler ve bu konuda muhtelif §ekiller
de deliller getirirler. ( ... ) (Razi, Tefsir el-Kebir, II, 213). 

Cerinetin Yeri Neresiydi? : 

Dorduncu mes'ele. Ulema bu ayette zikredilen cennetin yeryi.izi.in
de mi, gokyuzunde mi oldugu konusunda ihtilafhd1r. Gokyi.izunde ol
dugu kabul edilecek olursa, ebedi cermet veya sevap diyan olan cen
net miydi, yoksa bir ba§ka cennet miydi? Ebu'l-Kastm el-Belhi ve Ebu 
Muslim el-isfahani derler ki, bu cennet, yeryuzunde idi. Hz. Adem'in 
indirilmesini de onlar All~h Teala'mn ccBir §ehre ininn kavlinde oldugu 
gibi bir oolgeden bir oolgeye intikal olarak yorumlamt§lardtr. Bunu da 
degi§ik §ekillerde delillendirmi§lerdir. 

1 - Bu cennet eger sevab diyan olarak kabul edilen cennet ol· 
sayd1 bunun ebedi cennet olmas1 gerekirdi. Eger Hz. Adem, ebedi yurt 
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alan cennette bulunsayd1, onu iblis «Size bitmeyen mtilkti ve ebediyet 
agacm1 gostereyim mi?» diyerek aldatamaz, aynca «Rabbm1z, sizi an
cak iki melek olasm1z veya Oltimstizlerden olasm1z diye bu aga':;tan neh
yetmi§tir» demesi dogru olmazd1. 

2 - Ebedi cennete giren, oradan bir daha ':;lkmaz. c;unkti Allah 
Teala «Onlar oradan ':;Ikacak degillerdir.» buyuruyor. 

3 - iblis Aleyhilla'ne secdeye gitmekten k~1mnca, la'nete ugra
dl. Allah'm gazabma ugrayan iblis'in ebedi cennete girmesi mtimktin 
olmaz. 

4 - Sevab diyan alan cennetin nimetleri son bulmaz. Nitekim Al
lah Teala: «Onun yiyecegi ve golgesi devamhdir», «Bahth olanlar, cen
nettedirler, orada ebediyen kalacaklardlr.» buyuruyor ( ... ) Eger bu cen
net Adem (a.s.) 'in girmi§ oldugu cennet olsayd1, son bulmazd1. Ancak 
o son bulmaktad1r. Nitekim «Allah'm zatl mtistesna orada bulunan her 
§ey yak olucudur» buyurulmu§tur ve Adem (a.s.) ordan ':;Ikmazdl. Fa
kat Hz. Adem ordan ':;lkml§ ve bu rahat son bulmu§tur. 

5 - Allah Teala'nm hikmeti geregi, ebedi kalacaklan cennette 
Adem'le Havva'y1 yaratmaya ba§lamas1 caiz olmazd1. <;tinku Allah 
Teala i§ yapmayanlara i§ yapanlann mukafatlm vermez; kullanm da 
ihmal etmez. Aksine tergib ve terhib, vaad ve vaid bulunmas1 gerekir. 

6 - Allah Teala Hz. Actem'i yerytizunde yaratt1g1 konusunda tar
tl§ma yoktur. Yaratlll§ k1ssasmda onu yerytizunden goge ':;lkard1g1 zik
redilmemi§tir. Eger Allah Teala onu goge ':;lkarml§ olsayd1, bu hususu 
elbette ki zikredecekti. <;unku onun yeryuztinden goge . ':;lkanlmas1 ni
metlerin en buyuklerinden · birisi idi. Bu da gO.Steriyor ki, o, goge <;1-
kanlmamu~tlr. Dolayisiyla Allah Teala'nm «Sen ve e§in cennette otu
run>> kavlinden maksad ebedi cennetten ba§ka bir cermet olmahd1r. 

ikinci gorti§ Ctibbai'nin goru§udur ki buna gore; · sozkonusu cen
net yedinci kat goktedir. Bunun delili Allah Teala'mn «Oradan inin» 
kavlidir. ilk ini§ yedinci kat gokten birinci kat goge idi. ikinci ini§ ise 
gok.ten yeryuzune ini§ idi 

U':;tincu gorti§ bizim ashab1nnzdan (Ehl-i Stinnet'in) cumhurun gO
rti§tidtir ki, buna gore; 80zkonusu cennet sevab yurdu .alan cennettir. 

Bunun delili §Udur (el-cennet ~~ ) lafzmdaki «Elif ve lam>> umum 

ifade etmez. <;lli"'lkti butun cennetlerde oturulmas1 muhaldir. Dolayisly
la bunun onceden bilinen bir cennete haml edilmesi gerekir. Onceden 
bilinen cennet, muslumanlar arasmda malum ve all§Ilffil§ olan cennet
tir ki bu da sevab yurdu alan cennettir. Oyleyse lafzm yerine sarfedil
,;nesi gerekir. 

Dordtincu gorti§ ·uyarmca bunlarm hepsi de mtimktindur. Nakli 
deliller zaylf ve ':;eli§iktir, dolaylSlyla bu . konunun uzerinde soz soyleyip 
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durmak ve kesinlikle terketmek gerekir. Dagruyu en iyi Allah bilir. 
(Razi, Tefsir el-Kebir, III, 11- 13). 

§eytan Aleyhi'la'nenin Hz. Adem ile Havva'y1 kand1rmas1, anlara 
yalan soylemesi ve -Allah'm kitabmda anlatt1g1 gibi- yemin edip 
nas1l ba§ard1g1 kanusunda degi§ik gorii§ler vard1r. Denildi ki; §eytan 
Adem ve Havva'y1 denemek iizere cennete girmi§tir. Denildi ki; a ka
plmn yanmda durmu§ ve anlara seslenerek kendilerini aldatmi§tlr. 
Denildi ki; §eytan, bir canh suretini alarak, cennete girmi§, cennetiri 
bek<;ileri anu tammami§lardir. Baz1lan da dediler ki; §eytan bir k1s1m 
elemanlanm Adem ile Havva'ya gondermi§tir. Baz1lan da derler ki; 
Adem ile Havva cennette gezinirken, cennetin duvarlarmm iizerinde 
dala§an bir tavusla kar§Ila§mi§lar. Havva, tavus ku§una yakla§ml§, 
Adem anu takib etmi§ ve bu esnada §eytan duvarm arkasmdan anlan 
aldatmi§. Denildi ki; §eytan yllan tarafmdan cennetin duvarmdan i<;e
ri ge<;irilmi§. Y1lan hikayesi pek me§hurdur. Bu ikisi kanusunua bizim 
sUfi efendilerimiz i§aret ederler ki; §eytan cennetin di§mda §ehvet ya
luyla Adem ve Havva'ya SIZmi§tlr. :i:kincisi ise gazab yoluyla sizmi§tu. 
Cennetin duvarlarma tlrmanmak; sufilere gore gazabm; ruhani ufka 
ve goniildeki yere §ehvetten daha yakm aldugunun i§aretidir. Denildi 
ki; §eytamn aldatmaya tevessiil etmesi bugiin Allah'm. istegiyle dile
diklerini aldatmaya tevessiil etmesi gibidir. Nitekim biz anun aldatl§
)armm, duygu ve i~ten ge<_;:en hisler §eklinde alan her yere sirayet et
tigini goriiyaruz. Qagunluk, §eytamn kalbe girdigini kestiremez, hat
ta bunu dii§iinemez. Bunun i<;in demi§lerdir ki, «§eytan Adem agluna 
kan gibi sirayet eden> haberi anun insan iizerindeki hakimiyetinin 
fazlahgma i§aret ve insanm ana bayun egdiginden kinayedir. 6yle ki 
benim i<;in de bu gorti§ tercihe §ayan gorii§tiir. Bizim i<;in bu kanunun 
keyfiyetini ara§tlrmaya gerek yoktur. Biz delilsiz olarak kesin bir soz 
soyleyemeyiz. Bu gorti§ insafh bir gorii§tiir. (Alusi, Ruh el-Meani, I, 
235). 

I§aret babmdan olarak bu ayet §byle te'vil edilir : Hani biz sizi 
enaniyeti ile varhg1 helak etmek i<;in btiytiklenerek. kendine bakmakla 
perdelenmi§ alan nefs-i emmare Firavun'unun giiciinden kurtarml§tlk. 
Buradaki §ehir ise kolele§tirilmi§ alan beden §ehridir, a ve anun vehm, 
hayal, gazab ve §ehvet giicii, ruhani gii<;ler alup Allah Teala'mn ruh 
Ya'kubunu antmi§ alan ki§ilerin <;ocuklandlr. Bedeni ve ta.bii giiGler, 
zahiri hislerden ve nebati gii<;lerdendir. Onun i9in bunlar size zar 
me§galeler ve ag1r i§ler teklif ederler. Mal toplamayi, h1rs1, yiyecek, gi
yecek ve >benzeri §eyleri tanzim etmek isterler. Bu kanulan dii§iinme
nizi ve bu kanulara onem vermenizi saglamakla sizi kolele§tirirler. As
lmda sizin i<;in bu yalla has11 alan zevk, hakikatta azab ve zillettir. 
<;iinkii a sizi nurlan mii~ahede etmekten ahkayar ve ebedi yurdu elde 



302 1BN KESiR (Ciiz : I. Sure: 2 
---.----.___ 

etmekten engeller. <<Hani erkek c;ocuklanmz1 kesiyor.>> «Qocuklanmz», 
tabiri ilc kalbin sag tarafmdaki gozle nazari kuvvetten ve sol tarafm
daki gozle ameli kuvvetten olu§an ruhani kuvvetler, kasdedilmekte
dir. Ve tabii kuvvetlerinizi «canll b1rak1yordu.» ki onlan kullamp ken
dileri ic;in uygun olan fiillerden sizi allkoysunlar. Sizi bu belalardan 
kurtarmas1. Rabb1mz tarafmd.an size verilmi§ biiyiik bir nimettir. 0 
Rabbrmz ki, sizi makamdan .ma.kil.ma erdlrtr, goriintiiden goriintiiye 
ul~tmr, neticede ona vas1l olursunuz ve yiikiiniizii onun evine indirir
siniz. Veya biitiin bunlarda muhtelif isimlerin etkisinin ortaya c;1kma
smda sizin ic;in bir imtih~m vard1r. Oyleyse §iikredin, sabredin, her §CY 
ondand1r, sevgilinin yapt1g1 her §ey sevimlidir. (Alusi, Ruh el-Meani, I , 
254- 255) . 

Asl-1 liigat'ta secde son derece tevazu' ile alc;allp serfiiru etmek ki 
kibrin tam z1dd1d1r. ~er'an da almm yere koymakbr ki, ta'zim ve in
k1yadm en yiiksek suretidir. Ve ondan ehastlr. Zira evvelki ayaklar al
tma yatlp yuvarlanmakla dahi olabilir. Manay-1 §er'isinde ibadet kas
dini ilaveye liizum yoktur. Qiinkii secdenin ibadet olmas1 ic;in niyet 
§art ise de secde olmas1 ic;in §art degildir. Maamafih liigavi ve §er'i 
her secdede bir manay1 tezelliil, tazim ve ink1yad vard1r. Bunun ic;in 
Allah'dan maadasma secde etmek §er'an kiifiirdiir ve secde fiili bir 
tazim ve mk1yad oldugu cihetle yalmz kalbi olan mk1yad hak
kmda mecaz olur. Acaba melaikenin secdesi hangisidir? Kelimat-1 
Kur'aniye meanii §er'iyesine ham! edilmek tktiza eder ve mela
ike sureti cismaniyede dahi tecelli edebileceklerinden vaz'1 cephe 
miimkiindiir. Maamafih melaikenin secdesini kendi hakikatleri 
ile miitenasip olarak miilahaza etmek ve hasbelhilafe Adem'e 
ba emr-i ilahi bir biat-i fiili halinde telakki eylemek daha muvaf1ktlr. Bu 
ise Adem'e bir tekrim olmakla beraber bizzat Allah Teala'ya bir iba
dettir. Bununla melaike ahkam-1 ilahiyenin icras1 nokta-i nazanndan 
Adem'e mertebe-i hilatetiyle miitenasib bir surette hizmet ve muave
nete me'mur k1lmrm§ ve bir ahdt: raptedilmi§ demek olur. 0 halde 
melekler Adem'e bizzat miisahhar degil, fakat bilhiHHe hadim olacak
tlr ve her halde ma'bud-i asl olan Hahk Teala'dtr. Hasl11 bu secde 
Adem'e bir ibadet degildir. 

iblis Kimdir? : 

i§te insanlar boyle bir babanm evlad1d1r ve kendileri onun halefi, 
onun halifesidirler. Bu nimeti bilmeli, bu karde§ligi takdir etmeli ve 
hie; biri alemde asalet da vasiyle kendi hesabma ya§amaga c;all§mama
h biiyiik bir cemaat-i uhuvvet halinde ya§amall ve ya§amak ic;in kendi 
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hiikiimlerini degil, Allah'm ahkamm1, Allah'm emirlerini, kanunlanm 
tatbik etmeli ve o zaman melaikenin de kendilerine hizmet edecegin
den iimidvar olmahdu. Bundan iba ve istikbar eden iblis'in etbamdan 
olmamah, tebdil-i f1trat etmemelidirler. Cenab-1 Allah burada iblis'in 
iba ve istikbanm ihbar ederken bilhassa onun emsali olan emr-i ilahi
ye ink1yad ve itaat hususunda tekebbiir ve aralanndaki hukuki vaci
beyi teslimden imtina eden mahluklan tevhid buyurmu§tur ve bu nas
sm rna sika lehi budur. Ve bun1arm bir k1sm1 Hz. Rasulullah'm hic
retgah1 etrafmda bulunan Yehud ve abbar-1 Yehud idiler ki Peygam
beri ve s1fatlm biliyorlard1 ve bi'setini ne§r ediyorlard1. Boyle iken ba
sed saikasiyle ikrar ve iz'andan imtina ve istikbar ettiler. ibn Cerir 
burada der ki : i§te Cena-b-1 Allah kefere-i Yehudun bu hallerine i§a
retiyle iblisi kafirin ziimresirie nisbet etti. 

iblis ismini baz1 eski tefsirciler ( ,_,..:::A~ \ ) masdarmdan arap<;a 
bir isim olarak gostermi~lerdir. 

<;ift demek olan zevc as1l arap<;ada <;iftin her tekine, hem erkege 
ve hem di§iye dahi 1tlak olunur. Demek ki bu s1rada Hz. Adem'in bir 
de zevcesi balk edilmi§ bulunuyordu ki bu da aynca bir harika-i ilahi
yedir. in§aallah bunun tafsilini de ileride ezciimle sure-i NiSa'mn ba§ 
ayetinde gorecegiz. 

Acaba bu cennet o zaman arzdaki cennetlerden biri mi idi? Boyle 
zannedenler olmu§tur. Arz-1 Filistin'de yahut Faris ile Kinnan arasm
da bir cennet idi. Hubutu da oradan Hind'e nakli idi denilmi§tir ve 
fakat bunlar §oyle bir istidlal ile soylenmi§tir: <;iinku halk-i Adem'in 
arzda oldugunda ittifak vard1r ve bu k1ssa da semaya ref'i zikredilme
mi§tir, olsa idi bilevleviyye tezkir olunurdu. Bir de cennet-i Huld olsa 
idi, r;1kllmaz ve §eytan oraya giremezdi. Lakin bu zan goriindiigii ka
dar ma'kul ve tabii degildir. Adem'in arza hiibutu yeryiiziinde zuhuru 
olmak akl ve nakle daha muvaf1ktlr. Cennet-i Huld'e mukimen gir
nwkle miisatereten girmek arasmda da fark vard1r. Ve binaenaleyh 
( ~~ ) ahirette mi.i'minlerin varacag1 dar-1 sevapt1r ki el'an mev

L ud ve fakat di.inyada nazardan mestt1rdur. Ve ( ~~ . ) denilince 
lisam Kur'an'da miitearef olan budur. Adem'in cennettc iskam bali, 
alem-i ahiret ne§'etine mii§abih bir ne§'eti ulad1r. Ve el-haletii hazini 
oize nazaran bir alem-i ma'kuldiir. Arz ile onun arasmda bir bu'di me
kani tasavvuruna da liizum yoktur. 0 da ayni feza dahilindedir. Bun
da akla takrib i<;in soylenebilecek olan soz : Nefs-i natlka-i A.dem'in 
biitiin kuvve-i kemaliyesini haiz olarak maddeye, anas1r-1 evveliyeye 
ilk taalluku ta'bir-i aharle asl-1 be§er olan ilk huceyre-i A.demiyenin 
esiri bir st1rette te§ekkulu ve ondan zevcinin in§iab1d1r. Muhyiddin 
Arabi'nin bir ta'birine gore ruhun tabiata ilk tevdiidir. (Elmahll, Hak 
Dini Kur'an Dili, I , 318- 322) . 
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Ebu Medyen (Kuddise S1rruhu) 'e Hz. Adem'in cennetten <;Ikan.llp 
yeryuzune indirili§i ve yasakland1g1 halde memm1 meyveden yiyi§i so
ruldugunda §oyle dedi: Eger babarmz Adem bilseydi ki onun sulbun
den Muhammed (s.a.) gibi bir ki§i <;Ikacakbr, meyveyi yemekle kal
maz, kokunu de yerdi ki yeryuzune daha <;abuk insin ve Muhammedi 
kemaJ ile Ahmedi CemaJ tecelli etsin. Halil'ur-Rahman ibrahim (a.s.) 
dedi ki; ey Rabb1m Adem'i ni<;in cennetten <;Ikardm? Allah, bilmez mi
sin ki dostun cefas1 da §iddetli olur buyurdu. Bizim tarikatlmiz olan 
Celvetiye'nin s1gmd1g1 me§hfu §eyh Uftade efendi; Hz. Adem'in cennet
ten <;Ikl§mm s1rr1 hakkmda dedi ki; o tevhid mertebelerinden bir mer
tebeyi gordu. Ve bu mertebenin ~endisinin bulundugu mertebeden da
ha ti.stun oldugunu anlad1. Allah Teala'dan o mertebeye eri§meyi iste
di. Kendisine o mertebeye ancak aglayarak eri§ilir, · denildi. Adem ag
lamak istedi. Fakat kendisine cennet aglama yeri degil, sevin<; yeridir 
dendi. Bunun uzerine Hz. Adem dunyaya inmek istedi. Hz. Adem'c!en 
sudur eden gunah, kendisine nisbetle istenen mertebeden daha az bir 
mertebede bulunmas1 dolay1siylad1r. iyilerin iyilikleri, mukarrebunun 
kotti.lukleri seviyesindedir. (ismail Hakk1 Bursevi, Ruh el-Beyan, I , 75) 

Ekseriyet, Adem (a.s.) 'in indirildigi cennetin yeryuziinde oldugu 
kanaatmdad1rlar. Baz1lan. onun ekvatorun altmdaki dogu dagmm uze-

rinde oldugunu soylerler. Onlar hubut ( J.. r..JI ) kelimesini bir yerden 

bir yere intikal anlamma allrlar. Allah Teala 'mn ·: «Bir §ehre inin.,, 
(Bakara, 61) kavlinde oldugu gibi. Buna birka<; §ekilde delil getirirler : 

a - Bu cennet eger sevap diyan olan cermet olsayd1, ebedi cennet 
olurdu. Ve eger Adem ebedi cennet yurdunda olsayd1, §eytan tarafm
dan onun aldatilmasl mumkun olmazdl. ( ... ) 

b - Ebedi olan cennete gir~n ki§i ordan bir daha <;Ikmaz . .. 
c - Allah Teala'nm Hz. Adem'i yeryiizunde yaratt1g1 konusunda 

tartl§ma yoktur. Bu k1ssada onun goge gotti.riildugune dair bir rivayet 
de zikredilmemi§tir. Eger Allah Teala onu goge goturmti.§ olsayd1, el
bette ki bunun zikri daha uygun olurdu. c;unku Hz. Adem'in yeryuzun
den goge goturti.lmesi, nimetlerin en buyugu olurdu. i§te bu, onun goge 
<;Ikan.lmaml§ oldugunun delilidir. Butun bunlar buradaki cennetten 
maksadm ebediyyet yurdu olan cennet olmad1gm1 gosteriyor. 

d - Mti.slim Rahih'inde Ebu Hureyre (r.a.) 'den nakleder ki; Ra
slilullah (s.a.) §6yle buyurmu§: «Ceyhun, Seyhun, Firat ve Nil hepsi 
cennet nehirlerindendir.)) Bu hadisi Muslim Sahih'inde cennet kita
bmda zikreder. 

ibn Muslih der ki ; halkm <;ogu Adem (a.s.) 'in yerle§tirilmi§ oldugu 
cennetin ebedi sevab yurdu cennet oldugunda birle§mi§lerdir. Ve sonra 
§oyle der : ~eyh'ul-islam Takiyuddin ibn Teymiyye der ki ; sunnet ve 
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cemaat ehlinin sozii budur. Bu cennetin yeryiiziinde Hindistan'da veya 
Cidde'de veya ba§ka bir yerde oldugunu soyleyenler bid'att;I miilhidler
dir. Kitap ve siinnet bu sozii reddeder. Nitekim ibn Teymiye Miftah 
Dar'el-Saade'de bu konuyu yeterince at;Iklamt§tir. 

insanlar §eytamn Hz. Adem'i aldattlgmda ittifak etmi§lerdir. An
cak builun keyfiyeti ihtilaflld1r. ( ... ) (Cemaleddin el-Kasuni, Mahasm' 
iit-Te'vil, II, 111-112) 

---100o---

37- Adem, Rabb1ndan kelimeler belleyip ald1. Bunun 
ft?erine onun tevbesini kabul etti. Suphesiz ki Tevvab, Ra
him 0' dur, 0. 

Hz. Adem'in Tevbesi : 

Denilir ki bu ifadeler Allah Teala'mn: «0 ikisi dediler ki; Rabbl
miz biz kendimize zulmettik, eger Sen bizi bagi§lamaz ve bize acimaz
san, elbetteki hiisrana ugrayanlardan oluruz.l) ayetiyle tefsir edilmi§
tir . . Bu; Miicahid, Said ibn Ciibeyr, Ebu'l-Ali'ye, Rebi' ibn Enes, Ha
san, Katade, Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi, Halid ibn Ma'dan, Ata el 
Horasani, Abdurrahm8.n !bn Zeyd ibn Eslem'den rivayet edilmi§tir. Ebu 
Ishak el-Sebi'i Temim kahilesinden bir adamdan rivayet eder ki o §oyle 
demi§tir : Ben ibn Abbas'a gidip Adem'in Rabbmdan belledigi kelime
ler nelerdir? diye sordum. 0 da haec konusu ogretilmi§ti, dedi. 

Siifyan el-Sevri... Ubeyd ibn Umeyr'den nakleder ki o §oyle demi§: 
Adem; Ey Rabb1m, benim i§ledigim sut; oyle bir sut; ki sen onu beni 
yaratmazdan once mi yazmt§tln, yoksa onu ben kendiligimden mi icad 
ettim? demi§ti. Allah Teala'da: Hay1r onu ben seni yaratmazdan once 
yazm1§t1m, buyurmu§tu. Bunun iizerine Hz. Adem; bana onu nas1l 
yazd1ysan giinah1m1 da oyle bagi§la demi§ti. i§te Allah Teala'mn : «Adem 
Rabbmdan kelimeler belleyip aldlll ayetiyle soylenmek istenen budur. 

Siiddi kendisine anlatan baz1 kimselerden naklen ibn Abbas'dan 
~unu aktanr : <eAdem Rabbmdan kelimeler belleyip aldlll Yani Adem 
(a.s.) dedi ki; Ey Rabb1m, beni kendi elinle yaratmadm m1? Ona evet 
denildi. Bana kendi ruhundan nefhetmedin mi? deyince; evet denildi. 
Ben aks1rmad1m mt? Ve Sen de Allah sana merhamet etsin demedin 
mi? Ve yine rahmetinin azabmdan once geldigini soylemedin mi? de-

Tefsir. C. TI, F. 20 
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di. Ona evet den,ildi, ve benim bunu yapaca.gtm1 iizerine yazmadm nn? 
dedi. Ona evet denildi. Bunun iizerine o, eger tevbe edersem beni tekrar 
cem;ete dondiiriir miisiin? diye sordugunda; Allah Teala: Evet kar§I
hgmi verdi. Bunu Avf, Said ibn Ciibeyr ve Said ibn Ma'bed, ibn Abbas'
dan benzer §ekilde rivayet ederler. Hakim de Miistedrek'inde Said ibn 
Ciibeyr kanahyla ibn Abbas'dan rivayet eder ve isnadmm sahih oldu-

. gunu sayler. Siiddi ve Atiye el-Avfi de bOyle tefsir etmi§lerdir. Bu ko
nuda ibn Ebu Hakim buna benzer §oyle bir rivayet nakleder: Bize Ali 
ibn el-Hasan ... Ubeyy ibn Ka'b'tan nakletti ki o, Rasulullah, (s.a.) 'm 
§oyle dedigini bildirmi§: Adem (a.s.) dedi ki: Rabb1m eger tevbe eder 
ve donersem tekrar cennete girebilir miyim? Allah Teal~: Evet bu
yurdu. i§te «Adem Rabbmdan kelimeler belleyip aldu ayetiyle kasdo
lunan husus budur. Bu hadis bu §ekilde garibtir ve munkatl' hadistir. 

Ebu Ca'fer el-Razi, Rebi' ibn Enes'den o da Ebu'l-Aliye'den nak
leder ki o «Adem Rabbmdan kelimeler belleyip aldi» !yeti konusu:hda 
§oyle demi§tir : Hz. Adem sue; i§leyince dedi ki : Ey Rabb1m, eger tevbe 
eder ve salih amel i§lersem beni bagi§lar m1sm? Bunun iizerine Allah 
Teala §oyle buyurdu : 0 zaman Ben de seni cennete geri dondiiriiriim. 
i§te ogrendigi kelimeler bunlardir. · Keza: «0 ikisi dediler ki: Rabb1m1z 
biz kendimize zulmettik, eger sen bizi bagi§lamaz ve bize merhamet et
mezsen, muhakkak ki biz hiisrana ugrayanlardan oluruz.» ayeti de bu 
kelimeler arasmda yer ahyordu. 

ibn Ebu Nuceyh, Miicahid'in bu ayet konusunda §oyle dedigini 
nakleder : Hz. Adem'in sayledigi sozler §Unlardl : Allah'Im, Sen'den ba§
ka ilah yoktur. Seni tesbih eder ,sana hamd ederiz. Rabb1m, ben nefsi- . 
me zulmettim, Sen beni bagi§la; Sen bagi§layanlarm en lyisisin. Allah'
Im Senden ba§ka ilah yoktur. Seni tesbih eder ve sana hamd ederiz. 
Rabb1m, ben nefsime zulmettim, bana merhamet et. Muhakkak ki sen 
merhamet edenlerin en haYirlls1sm. Rabbrm Senden ba§ka ilah yoktur 
seni tesbih . eder ve sana hamdederim. Rabb1m ben nefsime zulmettim 
bana tevbeyi nasib et, muhakkak ki Sen Tevvab ve Rahim'sin. 

«f}iiphesiz ki Tevvab, Rahim O'dur 0.» Yani 0 tevbe edip kendi
sine yonelenin tevbesini kabul eder. Nitekim Allah Teala §oyle buyu
rur :. «Onlar bilmezler mi ki Allah muhakkak kullanndan tevbeyi ka
bul eder.» (Tevbe, 104) Ve yine buyurur ki : «Kim de bir kotiiliik ya
par veya nefsine zulmeder de sonra Allah'dan magfiret dilerse, muhak
kak ki Allah'I Gafur ve Rahim olarak bulur.» (Nisa, 110) Ve yine bu
yurur ki: «Kim de tevbe eder ve salih amel i§lerse muhakkak ki o Al
lah'a tevbe etmi§ olarak doner.» (Furkan, 71) Daha buria benzer AI- · 
lah'm giinahlan bagi§layip tevbe edenlerin tevbesini kabul edecegi ko
nusunda birc;ok ayet vard1r. Bu da Allah'm yaratlklarma lutfu ve kul-
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lanna merhametidir. Muhakkak ki Allah'dan ba§ka ilah yoktur. o 
'l'evvab ve Rahim'dir. 

iZAHI -----

.Bilgi problemi; gerek dinler, gerekse felsefe tarafmdan bahis mev
zuu edilmi§tir. insan bilgisinin mahiyyeti, kaynag1 ve degeri muhtelif 
§Ckillerde yorumlanml§tlr. Allah'm Hz. Adem'e ogrettigi bilginin ozu 
ve niteligi konusunda tefsirlerde birbirinden farkh §U gorii§lere yer · 
verilmektedir : 

Hz. Adem'in Bilgisi : 

Yedinci mes'ele insanlarm ilmin ta'rifi konusunda soyledikleri soz
lere dairdir. 

Ebu'l-Hasan el-E§'ari der ki; bilgi, kendisiyle bilinen §eydir. Belki 
de ki§inin kendisiyle bilgin oldugu §eydir, demek istemi§tir. Ona kar§l 
yaptlan itirazda, bilgi ile bilinenin ancak bilgi ile anla§Ilacagt ve bil
ginin bunlarla ta'rifinin bir dolambat;hk oldugu, dolayistyla uygun dii§
meyecegi soylenrni§tir. E§'ari buna cevap olarak demi§tir ki; insamn 
bilgin oldugunu bilmesi, actsmm ve zevkinirt farkma varmas1 zorunlu 
bir bilgidir; dolaytstyla ki§inin bu §eyleri bilen oldugunu bilmesi, bil
ginin ashm bilmektir. Qiinkii mahiyet, Slmrlanmt§ olan mahiyetin it;e
risinde yer ahr. DolaylSlyla ki§inin, bilgisinin bilgi oldugunu bilmesi, 
wrunlu bir bilgidir. Ve dolambat;hk kendiliginden dii§er. iil§aallah bu
rada se~tiklerimizi belirttikten sonra bu konunun daha fazla a~tklan
masl gelecektir. 

Kadi Ebu Bekr der ki; bilgi, bilineni oldugu §ekilde bilmektir. Belki 
de o, bilgi ma'rifettir demi§tir. ( ... ) 

tistad Ebu ishak el isferaini der ki; bilgi, bilinenin ~Iklanmasidtr. 
Belki de o, hakikatlarm a~1ga ~1kanlmas1 demek, istemi§tir de sadece 
a~tklama lafztyla yetinmi§tir. Bunun it;in ilim, bilinenin a~tklamast
dtr, demi§tir ancak bu da zaytf bir gorii§tiir. ( .. . ) 

tistad Ebu Bekr ibn Furek der kl; bilgi, onunla nitelendirilen ki~ 
§inin bir fiili giizelce ve saglamca, ozenli olarak yapmas1 sahih olan 
§eydir. Bu da zaytf bir ·gorii§tiir, ~iinkii gerekenlerin gerekliligini, im
kansizlarm imkanstzhgtm bilmek muhkem bir bilgi anlamma gelmez. 

el-Kaffal der ki; bilgi, bilinenin oldugu §ekilde tesbit edilmesidir. 
Belki de o, bilgi, bilinenin oldugu §ekilde tasavvurudur, demek istemi§
tir. Yukarda ge~,;en hususlar bu ifade ic;in de gec;erlidir. 

imam el-Haremeyn (Ciiveyni) der ki: Bilginin mahiyetini kavra-
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mak ve onu digerlerinden a)Tlrd etmek i~in yol §Oyle dememizdir : Biz, 
kendimizde zorunlu olarak baz1 §eylere inanrm§. oldugumuzu gormek
teyiz. Ve bunun i~in bizim, bir §eye inanmi§ oldugumuzu gormemjz, ya 
kesin olacaktlr veya olmayacaktlr. Eger kesin olursa ya ger~ege mu
tablk olacaktlr veya olmayacaktlr. Eger mutab1k olursa, ya miisbet 
olacaktu ki bu, mevzu ve mahmuliin iki taraf1d1r ve bedihi bir bilgi
dir. Veya zaruri bilgilerin terkibinden meyda~a gelen bir sebep yii
ziinden olacaktu ki bu da, nazari ilimdir. Veya bir sebebe dayanmaya
caktlr ki bu da, mukallidin i'tikad1d1r. Ger~ege uygun olmayan kesin
lik ise, bilgisizliktir. Kesinlik te olmasa, ya iki taraf e§it olacakt1r ki, 
bu §ektir. Veya iki taraftan biri digerinden tercih edllmi§ olacakt1r ki, 
tercih edilen zand1r. Tercih edllmemi§ olan vehimdir. iyi btl ki bu tarif 
de bir~ok bak1mdan sakattlr. ( .. . ) 

Mu'tezile der ki; bilgi, nefsin siikunetini gerektiren inan~t1r. Bel· 
ki de onlar bilgi, nefiste siikuneti gerektiren §eydir, demi§lerdir. ( ... ) 

I 

Filozoflar dediler ki; bilgi, nefiste bilinene uygun olarak meydana 
gelen bir §ekildir. Bu ta'rifin de baz1 eksiklikleri vard1r. ( ... ) 

Bilginin ~e§itleri : 

Sekizinci mes'ele. ilim lafzma miiradif oldugu samlan laf1zlarm 
ara§tlnlmasi konusundadlr. Bu laf1zlar otuz tanedir : 

1 - idrak: Bu, bulu§ma ve ul·a§madir. ( ... ) Akledici gii~, akle
dilenin mahiyetine ula§tlg1 ve onu elde ettigi zaman bu bak1mdan idrak 
hasll olmu§ olur. 

2 - ~ullr: . · Bu, isbat yolunu ara§ttrmakstzm idraktir. Ve biline
nin akledici giice ula§mas1mn ilk basamag1d1r. Sanki . bu, sarstlml§ bir 
idraktir. ( ... ) 

3 - Tasavvur : Akledici giiciin manasmm iizerine dii§iip onu ta
mamiyle idrak etmesi, tasavvurdur. ( ... ) 

4 - Htfz : ~ekil, aktlda meydana gelirse, peki§tirilir ve. muhkem 
k1hmrsa ve yok oldugu takdirde akledici giiciin onu yeniden meydana 
getirip dondiirmesi miimkiin olursa, bu duruma hlfz ad1 verilir. ( ... ) 

5 - Tezekkiir : H1fz edilmi§ olan §ekil, akledici gii~ten zail oldu
gu takdirde, zihin onu geri dondiirmeye ~ah§Irsa bu dondiirme tezek
kiirdiir. 

6 - Zikr: Zihinden kaybolmu§ §eklin geri dondiiriilmeye ~ah§ll· 
mas1 halinde geri dondiiriiliir ve aramadan sonra tekrar meydana ge- · 
tirilirse bu bul U§a zikir ad1 verilir. Eger bu idrakten once §eklin zail 
olmas1 sozkomisu degilse, idrake zikir ad1 verilmez. Dolaytstyla zikrin 
hasll olmas1 i~in unutmak §artmm varhg1 gerekir. ( ... ) 
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7 - Ma.'rifet : Bu lafzm tefsiri konusunda degi§ik gorti§ler serde
dilmi§tir. Bir k1sm1 der ki; ma'rifet, cuz'ileri idrak etmektir. ilim i.Se 
kullileri idrak etmektir. Ba§kalan da derler ki, ma'rifet,tasavvur, bilgi 
ise t~sdiktir. Bunlar, irfam ilimden bir derece daha ustun sayrm§lar ve 
demi§lerdir . ki; duyularla kavranan varllklann varllgm1, varllg1 olan 
bir mevcuda dayanmasm1 tasdikimiz, zorunlu olarak bilinecek bir §ey
dir. Aynca bir §eyin varllg1 bilinmezse mahiyeti aranmaz. Bu metoda 
gore her arif bilgindir, ama her bilgin arif degildir. Bunun ic;in de ki§i, 

~ . 
ancak ilim sahalarma daldlg1 zaman ve onlarm dogu§una, kesi§me nok-
tasma ve ba§lang1cma ·inmek ic;in be§eri takati olc;tistinde c;all§tlg1 tak- " 
dirde, arif ad1ru ahr. Gerc;ekten insanlardan hie; birisi Allah'1 tam ola
rak bilemez. <;unku O'nun huviyetinin derinligine ve Uluhiyetinin Slr
rma muttali' olmak muhaldir. Ba§kalan da dediler ki; kim bir §eyi 
idrak eder de onun izlerini nefsinde saklamaya c;all§Irsa ,sonra o §eyi 
ikinci kez idrak eder ve §U idrak ettigi §eyi ikinci kez idrak ettigi ve 
ondan once bir kere daha idrak etmi§ oldugunu bilirse i§te bu ma'rifet
tir. Sozgelimi, ben §U adam1 bildim, daha once falan vakitte kendisini 
gordtim falancad1r derse, bu, ma'rifet olur. ( ... ) 

8 - Fehm: Bu, bir §Cyi muhatabm saztinde tasavvur etmektir, 
ifham ise, laflzla kasdedilen manayl, duyanm anlayl§llla ula§tlrmak 
demektir. 

9 - F1k1h : Bu, muhatabm maksad1m kendi hitabmdan bilmek
tir. Ben senin bu sozunQ.eki maksadl anlad1m demek istediginizde bu 
kelimeyi · kullamrsm1z. 

10 - Ak1l: E§yay1 guzel· ve c;irkin, mtikemmel ve eksik nitelik
leriyle bilmektir. Qtinkii sen, ondaki fayda ve zararlan bilirsen o §ey
deki bilgin senin ic;in bir fiili yapmana vesile olur. 0 §eydeki zaran bil
men de onu terketmene sebep olur. Bunun ic;in ilim bir yandan bir fiili 
yapmana, bir yandan da terke vesile olur ve bu sebeple bilgi, devenin , 
yulanm baglama yerine gec;er. Bunun ic;in, baz1 salihlere ak1ldan sual 
edildikte, onlar §6yle demi§lerdir : Ak1l, iki hayrm hayuhs1 ve· iki §errin 
§erlisini bilmektir. Ak1lll'dan sual edildikte ise demi§tir ki, Ak1lh; Allah'
m emir ve yasagm1 akledendir. Bu kadan buras1 ic;in yeterlidir. Daha 
geni§ bilgi ise in§aallah ba§ka yerde gelecektir. 

11 - Dirayet : Bir nevi hiyel ile elde edilen bilgidir. Hiyel ise, 
onciillerin one allnmas1 ve reviyyetin kullanilmasidir. 

12 - Hikmet: Her guzel bilginin ve salih amelin a~1d1r. Hikmet, 
nazari ilimden c;ok ameli ilme mahsustur ve hikmet bilgiden c;ok amel 
ic;in kullamhr. ( ... ) Allah Teala'nm hikmeti, kullannm faydasma olan 
ve mevcud hallerine uygun dii§en §eyleri yaratmas1d1r. Kullann hik
meti de, aym §ekildedir. Sonra hikmet lafzm1 muhtelif laflzlarla tarif 
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etmek adet olmu§ ve hikmet, e§yayx hakikatlanyla bilmektir, denmi§
tir. ( ... ) Denilmi§tir ki hikmet; insanlar arasmd;:L htikum verirken be
§eri takat ol~iisunde Allah Subhanehu'ya uymakt1r. 

13 - ilm'el-Y.akin, Ayn'el-Yakin ve Hakk'el-Yakin. Denildi ki, bir 
bir §eyin §Oyle olduguna inamlmas1 ve inamlamn di§mda bir duru
mun bulunmayacagmm kabul edilmesiyle yakin has1l olur. Eger bu 
inancm bir gerek~esi varsa, ya f1tri bedihiyatt1r veya akli nazard1r. ( ... ) 

14 - Zihin: Nefsin, elde edilmemi§ olan bilgileri kazanabilme 
gucudur. ( ... ) 

15 - Fikir : Ruhun, mevcud olan tasdiklerden, mevcud olmas1 
beklenen tasdiklere g~i§idir. Baz1 muhakkikler dediler ki; fikir, Allah 
katmdaki ilmin kullann yamna indirHmesini istemek konusunda Ai-
lah'a yalvarma yerine ge~er. 

16 - Hads: ~uphesiz ki fikir ancak bir §eyin bulunmasiyla ger 
~ekle§ebilir. Bu §ey bilinmiyenin ikoi taraf1 arasmda arac1hk eder ki bi
linmeyen §ey bilinmi§ olsun. <;unku nefis bilemedigi hallerde karanhk
ta duruyor gibidir. Onu surukleyen bir klavuz ve bir sur\icu laz1md1r 
ki i§te bu, iki taraf arasmdaki aracH:br. Ve onun her birine ozel bir 
,nisbeti vard1r. ( ... ) Nefsin bu arac1y1 bulmaya hazirlanmasi hads'tir. 

17 - Zeka : Hads'in fazlahgi, mukemmelligi ve son noktaya ula§
masidir. <;unku zeka mes'elenin aydmlanmas1 ve ~abucak hakikatl kes
tirmektir. 

18 - FitraJt: Tavzihi kastedilen bir §eye dikkatleri c;ekmekten 
ibarettir. Bunun ic;in c;ogunlukla bu sembolleri ve f1kralar1 elde etmek 
i9in kullamhr. 

·19- Hatlr: Nefsin delili elde etme noktasma dogru hareketidir. 
Gerc;ekte bilinen -§ey zihine gelen ve nefiste naz1r olan §eydir. 

20- Vehm: Tercih edilmemi§ olan inan~t1r: Bazan da denir ki 
bu, duyularla kavranmayan cismani §ahislarla ilgili cuz'i konular hak
kmda hukum vermekten ibarettir. Oglagm, annenin dogruluguna ve 
eziyyet edenin d\i§manhgma kolayca hukum vermesi gibi. 

21 - Zan: Tercih edilen inan~tir. Nas1l inancm kuvvet ve zaaf 
noktasmdan kabulu temin edUmi§ degilse, aym §ekilde zanmn basa
maklan da temin edilmi§ degildir. Bunun i~in denmi§tir ki, zan kalpte 
inanllan §eylerin iki tarafmdan birini tercih etmekten, ancak diger ta
rafma da cevaz vermekten ibarettir. Bunun i~in sonsuz derecede kuv
vetli olan zanna bazan ilim ad1 verilir, bazan da ilme zan ad1 verilir. ( ... ) 

22 - Hayal : Duyularm kaybolmasmdan sonra geriye kalan §e
kilden ibarettir. ( ... ) 

23 - Bedihe: D\i§\inmeksizin ilk anda has1l olan bilgidir. Benin; 
birin, ikinin yarlSl oldugun-q bilmen g~bi. 
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24 - Evveliyat : Bu, ayniyla bedihiyattlr. Buna evveliyat den
mesinin sebebi, zihnin onermenin yiiklemini herhangi bir §eyin aracl-· 
hg1 olmadan oznesine yiiklemesidir. Ba§ka bir §eyin arac1hg1 . He olan 
yuklemeye gelince, bu, arac1 ilkin yiiklenendir. 

25 - Reviyye : Uzun dti§tinme ve tefekkurden sonra, hasll olan 
bilgidir. 

26 - Kiyaset: Nefsin daha faydah olam elde etme konusunda 
karara varmas1dlr. ( ... ) 

27 - H111btire : Tecrube yoluyla ula§Ilan bilgidir. ( ... ) 
28 - Re'y : isteneni elde etme umidiyle zihnin mukaddimeleri 

ku§atmas1d1r. Gorti§ten elde edilen onerme ic;in de re'y ad1 verilir. Fikir 
ic;in re'y, usta ic;in alet gibidir. ( .. . ) 

29 - Feraset : Gorunen gerc;egi, gorulmeyen yaratlk konusunda 
delil olarak getirmektir. (Razi, Tefsir el-Kebir, II, 201- 208). 

--oOo---

•-'"'"'.• ~...,...~(;:•" '"'""1\}..,,....o,, .. .lf')., •) "' .... • f':::(.'~ .... ('.e '• --•' 
. ... ~~~~S~A;1'rl~~~~lZ}~~~\_~\l!i 

l.E:...-.... \ "' \ 

~·s;_.~_(CJ)-~&~r.;:~~~~~1r~~~~ ® s;~ 
38 - Dedik ki; Hepiniz oradan inin. Eger, taraf1mdan 

size bir hidayet gelir de, kimler benim hidayetime uyarsa, 
artlk onlar ic;in hic;bir korku yoktur. Ve onlar mahztin da 
olacak degillerdir .... 

39- Kiifredenler, ayetlerimizi yalanlam1~ olanlar, i~
te onlar cehennemliklerdir. Ve onlar ate~te temelli kah
Cld.lrlar. 

Yeryiiziine ini§ : 

Allah Teala Hz. Adem'i ve e§ini uyard1gm1, iblis'i ve Adem ile e§i
ni cennetten indirdig,ini belirtmektedir. Burada kasdolunan onlann soy
landlr. Onlara kitaplar indirilecek· kendilerinden peygamberler ve el
c;iler gonderilecektir. Ebu'l-Aliye'nin dedigi gibi; hidayetten maksad 
peygamberler, rasuller ve ilahi 'beyandlr. Mukatil ibn• Hayyan der ki; 
hidayetten maksad, Muhammed Mustafa (a.s.) 'dir. Hasan der ki; hi
dayet Kur'an'd1r. Her iki kavil de sahihtir. Ancak Ebu'l-Aliye'nin kavli 
daha geni§ ve daha yaygmdtr. 11Kimler de benim hidayetime uyru·
sa ... » Kendisine indirilen kitaba ve gonderilen Rasule inamr ve bag-
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lamrsa. «Onlar i~in hi~ bir korku yoktur» Ne beklenilen ahiret ,konu
sunda korku vard1r, ne de diinya i§lerinde kaybolan §eyler hususunda 

t 
iiziintii vard1r. Nitekim Allah Teala Taha suresinde §oyle buyurur: 
oBuyurdu ki: ikiniz birden topluca oradan inin. Bir klsm1mz bir k1s
m1mz i~in dii§mand1r. Artlk kime de katmldan bir hidayet gelirse ve 
k1m benim hidayetime tabi olursa o bir daha sap1tmaz ve §a§Irmaz.)) 
ibn Abbas der ki; diinyada §a§Irmaz, ahirette de mutsuzluga dii§mez. 
«Kim de benim zikriinden yiiz ~evirirse muhakkak ki onun i~in ~ok 
sikmtill bir hayat vard1r ve k1yamet giinii de onu kor olarak ha§re
deriz.)) (Taha, 123- 124). Nitekim burada da : «Kiifredenler, ayetlerimi
~ tekzib edenler, i§te onlar cehennemliklerdir ve onlar ate§te temelli 
kiijicidirlar)) buyuruluyor. Yani ate§te siirekli kalacaklardu, ka~1p kur
tulmalan imkans1zd1r. ibn Cerir Merhum burada iki yolla sevkettigi bir 
hadisi irad eder ... Bu hadiste Rasulullah (s.a.) §6yle buyurur: «Ce-

' :Q,ennemih ehli alan cehennemlikler, orda ne Oldiiriiliir, ne de diriltilir. 
Fakat cehennemde bir topluluga i§ledikleri su~lardan dolay1 ate§ deg
mektedir. i§te «oldiiriilenler» onlard1r. Onlar komiir haline geldiklerinde 
kendilerine §efaat izni ~Ikar.)> Bu hadisi Muslim ~u'be kanahyla Ebu Se
leme'den nakleder. 

---------iZAHI ---------

Bu konuda Seyyid Kutub §oyle diyor : 
i§te biz, §imdi Mele-i ala sahasmday1z. Yiicelerde birbiri ardmca 

gelip ge~en panltllan basiret goziiyle seyrediyoruz. ~u anda insanhgm 
ilk k1ssas1m dinliyor ve 'mii§ahede ediyoruz : 

«Hani Rabbm Meleklere : «Ben yeryiiziinde bir halt~e _ yarataca-
gim.)) demi§ti de.)) · 

~u halde bu, Hakk Teala'mn yiiksek iradesiyle oluyor. Ell· yiikselt 
irade, yeni bir varhk alan insanogluna yeryiiziiniin hakimiyetini tes
lim etmek istiyor ... insanoglu, Allah Teala'mn istegine uygun §ekilde 
burada faaliyet gosterecek; yeryiiziiniin yap1 ve ·terkibinden istifade 
edecek; kainatm hikmetini ara§tiracak, ele§tirecek, topraga biiriinmii§ 
olan enerji kaynaklanm, madenleri ~e§itli hazine ve cevherleri ke§fe
decek ve biitiin bunlan, Allah'm izni ve ruhsatl ile, O'nun halifeligi 
gibi miihim bir mevkiin emrinde kullanacak ... 

Oyleyse, insanoglu dedigimiz bu yeni varhga, k8.inatm sahip ol
dugu her tiirlii kuvvetler, kudretler, enerji kaynaklan, madenler vesa
irelerle birlikte, bir de bunlan yerli yerine kullamp Allah'm iradesini 
yerine getirecek gizli bir ehliyet, gizli bir kudret ve isti'dat verilmi§ti. 

~u halde, yeryiiziine ve biitftn kainata hiikmeden kanunlarla, in-
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sariogluna, insandaki isti'dat ve kuvvetlere hlikmeden kanunlar ara
smda tam bir insicam ve uygunluk vard1r. Ve bu insicamm mevcudi
yeti sayesindedir ki, iki kanun arasuida. herhangi bir ~ati§ma husUle 
gelmemekte, insan gucu, o ~uazzam kainat kayasma ~arp1p par~alan
maktan kurtulmaktad1r .. ·. 

Oyleyse §U geni§ alemdeki kainat nizammda, insanoglunun mev
kii pek buyliktlir. Bu yuksek mevki ona, Halik-i tarafmdan munasib gO
riilmli§ ve verilmi§tir. 

Butun bunlar, «Ben yerylizunde bir halife yaratacagim.» ayet-i 
kerimesinin ihtiva ettigi manalarm ancak bir klsm1d1r. Bu geni§ miilk
te, Allah'm halifesi olan insanoglunun eliyle muazzam i§ler yapilmi§
tir. Bu gun bunlan insafla, basiretle tedkik edecek olursak, ayet-i ke
rimeden istinbat ettigimiz manalar kendiliginden meydana ~Ikar ... 

Bundan sonra hikayenin ba§ tarafma donmek Iaz1m ... Yani, ilk 
insanm yaratih§I klssasma ... Allah melekl.ere: «Ben yeryuzunde bir 
halife yaratacag1m ... » dedi. Buna gore, Adem ilk andan itibaren yer
yuziinde ya§amak i~in yaratilrm§ bir mahluktu. 0 halde meyve kendisi, 
ne neden haram oluyordu? Adem ni~in imtihan ediliyordu? ilk andan 
itibaren yeryliziinde halife olmak i~in yaratilan bir mahluk iken, ni~in 
cennete girip, oradan yeryuzune indirildi? 

Bana gore bu tecrlibe, yeryuz'iinde halife olacak §ahsi yeti§tirmek 
i~in yapilmi§tir. Varhgmda gizlenmi§ olan kuvvetleri uyarmak, onu sa
ptkllkla sava§a hazn:lamak, acilari tattirmak, pi§manhgi yudumlat
mak, dii§mamm tamtmak, butlin bunl~rdan sonra da emin olan stgt
naga iltica ettirmek i~in yapllmi§tl ... 

Yasaklanan agacm hikayesi, §eytamn lezzetle vesvese vermesi, gu
nah i§lememek hususunda verilen sozu unutmak, sarho§luktan sonra 
aytlma, nedamet ve af dileyi§ ... Degi§ik bir tecrlibe §ekliydi bu. Allah'
m rahmeti bu mahlukun hilafet makamma, ilerde benzerleri ile ~ok 
kerre kar§Ila§acagl §eylere ve §eytanla olan muc8.delesine haz1rhkll 
olarak inmesini icabettirdi. Bu, bitmeyen sava§a bir hazirhkti ... Bu 
hal insana bir dersti... 

Bundan sonra ... Ba§ka bir mesele daha ... Nerede olmu§tu bu ha
dise? Adem ile e§inin bir muddet ya§adiklan cermet neresiydi? Melek
ler koimlerdi? ~eytan kimdi? Allah onlara ne dedi? Onlar Allah'a nasll 
cevap verdiler? 

Bu ve buna benzer, Kur'an'da gayba dair verilen haberleri Allah 
bize bildirmiyor... insanl1gm bunlan bilmesinde fayda olmadigmi hik
metiyle bildigi i~in, Allah bunlan anlamak ve kavramak kudretini in
sanlara bah§etmed1. Sadece yerylizunde halifelik vazifesini yapabilecek 
kudret ve imkanlan ba~§ladl... Gayba ait hadiselerden bizim haber- · 
dar olmarmz hilafet i~in §art degildir. Bizim bildigimiz : Allah insan-
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lara sadece ta:biat kanunlanmn esran hakkmda baZl bilgiler ogretmi§
tir. insana bah§edilmeyen _gayba ait hadiseleri bilniemizde, bizim i¢in -
bir fayda yoktur... insana bah§edilen biitfin ka.inat s1rlanna ragmen 
daima bulundugu amn otesindeki hadiselerden habersizdir. istikbalde 
olacak §eyleri hi«;bir bilgi vas1tas1yla elde . edemez... Agzmdan «;1kan 
nefesin tekrarlamp tekrarlanrmyac$m, son nefesi olup olmayacagun 
da bilemez ... Bu, insanlann bilemed1gi hadiselere bir ornektir. Boyle bir 
§eyi bilmesi yeryiiziindeki hilafet vazifesinin icablanndan degildir. in
san bunu bilse ne kazamr sanki? Daha insana gizli olan bir Ylgm esrar 
var... Kapahd1r oras1... Gaybm ort~iine sanhd1r onlar... Allah'tan 
ba§ka kimse bilmez oraYl··· 

Bu yiizden insan aklmm bOyle meselelere dalmas1 gerekmez. Zira 
insan gayba ait bir hadiseyi bilebilecek vas1talara sahip degildir. Bu 
yolda sarfedilecek biitiin gayretler'bo§unadlr~ Hi«; fayda saglamaz ... 

Bu izahattan anla§1ld1gma gore; insan akhna gayba dair hadiseler
den haberdar olma kabiliyeti verilmemi§tir; 0 halde insan boyle hadise
leri tereddiitle kar§IlaYlp inkar etmemelidir... Zira inkar, bilgi isteyen 
bir hiikiimdiir. Bu husUsa. dair bilgi, insan aklmm tabiat1 ve imkanlan 
d1§mdad1r ... Ve insamn hilafet vazifesi 1«;in bu, zaruri degildir... Hura
fe ve evhama kapilmak «;ok tehlikeli ve zararhd1r. Fakat bundan daha 
tehlikelisi, biitiin me«;hulleri inkar etmek ve anlama kudretine sahip 
olmadigirmz gayba dair hadiseleri imkans1z gormektir. Boyle bir ka
rar sadece hisleriyle ya§ayan ve his hududlanndan hiir dii§iince ufku
na yiikselemeyen hayvanlar derekesine inmektir. 

Oyleyse gayb1 sahibine b1rakahm. Bize gayb hakkmda anlatllanlar 
hem giinliik hayatlm1z1, hem de vicdamrmz1 terbiye etmek i«;in kafidir .. . 
Biz bu k1ssanm, kainata ve insa.na dair hakikatlan anlatan kls1mlan, 
mevcudatla ilgili dii§iinceleri, insamn tabiatma, deger ol«;iilerine i§a
ret eden k1smilan alallm. i§te insanhga faydall olan ve dogru yola gO
Wren k1s1m sadece budur. 

((Kur'an'1n Go~gesh>ne miinasip §ekilde, k1saca o i§aretleri, dii§iin
celeri ve hakikatlan gozden ge«;irelim. 

Adem kiSSasmm en bariz hususiyeti - burada da belirtildigi gibi
islam dii§iincesinin insana, insamn yeryiiziinde icra ettigi fonksiyona, 

· kainat nizam1 i«;indeki yerine, insani deger ve ol«;iilere biiyiik k1ymet 
vermesidir. Sonra bu k1ssanm Allah'a verilen ahidle ilgili bulunmas1, 
hi18.fete temel te§kil eden bu ahclln mahiyetiyle alakall olmas1. .. Biiyiik 
islam dii§iincesinin bu ulvi ve celil ilanla Mele-i a'la'da insana verdigi 
biiyiik deger burada kendiliginden ortaya «;1k1yor. insan yeryiiziinde 
Allah'm halifesi olmak i~in yaratllml§tlr. Nitekim bu deger, melekle
rin insana secde edi§i, kibirlenen ve emri kabullenmeyen §eytanm ko
gulU§U, ba§tan sona kadar· Allah'm insanoglunu koruyu§u ile de a~tk~a 
beHrtmektedir. 
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i§te insana bu §ekilde bakJ.lmca, dii§iinceler a.Ieminde ve pratik ha
yatta biiyiik degerleri h8.iz bir ~ok neticelere vanhr .. 

Bu neticelerden birincisi : insarun yeryiiziiniin efendisi olup -yu• 
kanda ifade edildigi gibi- yerytiziindeki her §eyin insan i~in yaratii
mi§ olmas1d1r. Oyleyse insan yeryiiziindeki _maddi ol~ii ve degerlerin 
hepsinden daha yiiksek . ve daha ustiindiir. f]u halde, maddi degerler 
elde etmek i~in insanlann horlarup kolele§tirilmesi dogru degildir ... 
insanm insani degerlerine, §eref ve haysiyetine tecavuz edilmesi dogru 
degildir... Maddi bir unsurun art1nlmasi, maddi bir §eyin iiretilmesi ve
ya maddi bir kazancm elde edilmesi i~in insft.ni degerlerden herhangf 
birisi yok edilemez... <;iinkii maddi olan her §eY insan i~in yap1lm1§ 
veya yaratilml§tlr. insanm insanhgmm tahakkuku i~in, .. insan var
b~n yerle§tirilmesi • i~in... Oyleyse; biitiin bu maddi degerlerin 
kar§1hg1, insani degerlerden birisinin ahnmas1 veya insarun kerametini11 
dayanaklarmdan birisinin Yikilmasl olmamahdlr ... 

ikinci neticeye gelince; Yeryiiziindeki muvaffakiyetlerin ba§mda 
insanm ba§arlSl gelir. Maddenin §eklini o degi§tirir. Maddeyi diledigi 
gibi kullarup idare eden odur. Materyalist doktrinlerin iddia ettigi gibi 
insan, uretim vas1talannm arkasmda hor ve hakir vaziyette siiriikle
nemez. Hatta uretimin tevzii i~in de ihmal edilemez. Aksi . takdirde in- · 
samn degeri kii~iiliip dii§ecegi gibi, maddenin degeri de artrm§ olur. 

Kur'an, insaru yeryiiziiniin halifesi, kainat nizarmnm miihim bir 
amili ve evvel emirde dii§iiniilmesi gereken bir unsur olarak ele ahr:_ 
in.sanm yeryiiziindeki hilateti, muhtelif yollardan goklerle, riizgarlar 
ve ya.gmurlarla, giine§ler ve Yildlzlarla yakmdan alak!lhdlr .. . Biitiin bu 
varhklar, hendesi §ekilleri ve fonksiyonlan icab1 yeryiiziinde hayatm 
kaim olmasm1 miimkiin kllmak. ve insanoglunun hilafet vazifesini de
ruhte etmesini temin etmek i~in dii§iiniilmii§tiir ... 

i:nsana verilen bu yiiksek mevki ile, materyalist doktrinlerin ona 
tahsis ettigi ve a§masma miisaade etmedigi o 8.§ag1hk . mevkiini bir dii
§iinmek Iaz1m ... 

f]iiphesiz ki islamm ve materyalist doktrinlerin insan gorii§lerinin; 
kuracaklan nlzam iizerinde biiyiik tesirleri olacakt1r. Ayru zamanda in
sani degerlere hiirmet etmek veya ~ignemek mevzuunda insana ikram 
edilmesi veya hakaret edilmesi konusunda da bu gorii§lerin biiyiik te
siri goriilecektir.. . Metaryalist alemde rastladtgtmtz maddi iiretimi ar
tmp geli§tirmek i¢n ~ignenen insan hiirriye~leri, yikllan insan §eref 
ve gururu, insan gorii§iindeki farkhhgm eseri degil de nedir ... 

T1pk1 bunun gibi, islam'm insamn hakikati ve vazifeleri konusun
daki o yiice gorii§ii ,edebi degerlerin hakiki ol~ii ve takdire ula§masmi 
da temin eder. Ahlaki faziletlerin yiiceltilmesini saglar. insan haya-
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tmda iman ve ihlas degerlerini hakim k1lar. insanm hil8.fet vazifesi 
de bu degerler U.stune kaimdir. 

«Size benden bir hidayet gelince kim benim hidayetime uyarsa ar
bk onlar i~in korku yoktur. Ve orilar mahzun olacak da degildirler.)) 
Bu degerler butun maddi degerlerin ustunde bir ylicelige sahiptir. Bu
nunla beraber hilaf~tin ma_nas1 bu maddi degerlerin tahakkukudur. f]u 
kadar va:r ki tek ba§ma maddi degerlerin esas ol~amas1, o ylice deger
leri ~ignememesi gerekir. Ma'nevi degerler hayatta insan kalbini temiz
lige, yucelige ve nizama sevkeden en muhim amildir. Materyalist dok
trinler ise, t1pk1 hayvanlar gibi karm toklugu, kazan~ ve uretim gayesi 

. ugrunda insanm but lin edebi degerlerini yiklp atmakta, tum ruhi de-
gerleri ile alay etmektedir. 

islam dU.§U.ncesi insan iradesini ulvile§tirmektedk Allah'la yapllan 
ahitle§menin, ceza ve mukellefiyetin yeri ise insanm iradesidir... in
san; iradesini ve arzulanm kontrol altma almak ve Allah'la yapbg1 
muahedeye ria yet etmek suretiyle meleklerden daha U.stun olabilir .. 
Aksi takdirde §ehveti iradesini, dalaleti hidayet arzusunu maglup ede
rek Allah'la yapbg1 muahedeyi bozup kendi kendisini kotUluge dO.§U.
rebilir ve ustu.niUgunu yitirir. i§te burada Allah'm diger ikramlanyla 
birlikte birtak1m yeni ikramlarla daha kar§lla§lyoruz. Aym zamanda 
bu ikram, saadetle bedbahtllgm, ulviyetle sefaletin, irade sahibi in
sanla, iradesiz hayvanm arasmdaki aynh§ noktasm1 habrlatmaktadu. 

insanla §eytan arasmda cereyan eden sava§m hikayesi anmda ge
c;en hadiselerae, bizzat bu sava§m mahiyetiyle ilgili ikazlara rasthyo
ruz. Bu sava§: Allah'a verilen ahidle §eytanm sap1khg1, iman ile ku
fur, hak ile babl, hidayetle dalalet arasmda devam eden bir sava§tir. 
Bu sava§ meydam bizzat insamn kendisidir. Kazanan veya kaybeden 
bizzat insand1r. Bu ise daima uyamkllg1 icabettirir. Kur'an; daima in
sana harb meydamnda bir nefer oldugunu, bu meydanda kaybedecek 
yahut kazamp ganimet alacak kimsenin bizzat kendisi oldugunu ha
brlabr! .. . 

Hikayede nihayet islam'm hata ve tevbe mefkuresi yerallyor... H:a
ta, ferdidir; tevbe de ferdidir. Bu dii§O.ncenin kapah ve zor hie; bir ta
rafl yoktur. Buradaki ifadeye gore -H1rlstiyan kilisesinin kabul ettigi 
gibi- insan dogmadan once gunahkar degildir. Ruhani hukumlerle in
san tekfir edilemez. Kilise inancma gore; insanlan babalan olan 
Adem'in i§ledigi hatadan kurtarmak i~in tanrmm oglu (!) isa kendi
sini ~arm1hda feda etmi§tir ... Hayir!. .. Adem'in hatas1 sadece §ahsma 
aittir ... Ve bu hatadan tevbe ederek kolayhkla kurtulmu§tur ... .Adem
oglunun hatas1 da yalmz kendi §ahsma munhasirdir. 

Tevbe kapllan her zaman a~Ikbr ... Kolayca tevbe edip kurtula
bilir. Bu, insam rahatlatan apac;tk bir yoldur. Herkes kendi gunahim 
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yiiklenir. Yeis ve iimitsizlige dii§meden, ~ah§lp didinme yolu her za
man, herkese a~1ktlr.. . «Allah tevbeleri $iyadesi ile kabul eder ve ~ok 
merhametlidir.» 

i§te <<Adem k1ssasvmm ifade ettigi duyu§lann bir yam. Biz, <<Kur'
an'm Golgesinde» bu kadanyla iktifa edecegiz. Hikaye bir Ylgm deger 
ve tasavvurlarm hakikatlm ihtiva etmektedir. Bir y1gm yiice tevcihat 
ve ifadeler ... i~timai tasavvurlarm ve sosyal nizamm iistiine oturdugu 
esaslar, giizel huylarm, hayrm ve faziletin hakim oldugu bir Ylgm pren
sibler .. . Kur'an k1ssalarmm ehemm1yetini ancak bu yoniiyle kavraya
biliriz. islami dii§iince esaslatlm islam dii§iincesinin toplandlgl mer
kezi hedefin tesbiti baklmmdan bu klssalarm onemi pek biiyiiktiir. 
Bu deger ve Ol~iiler sadec~ Allah'm nizamtmn hakim oldugu, Allah'a 
miiteveccih ve en sonund~ ·Allah' a ula§acak olan aleme yakl§an kly
metlerdir. .. Hidayetin Allah' tan olduguna inanmak ve Allah'm niza
num hayata hakim k1lmak iizere hila.fet ahdini ancak bu cemiyet yiik- . 
lenebilir. Yollann aynh§ noktast; insamn ya Allah'm emirlerine kulak 
verip hakka itaat etmesi, yahut da §eytana uyup onun emirlerine itaat 
etmesidir. U~iincii bir yol yoktur ... Ya Allah, yahut §eytan ... Ya hida
yet, yahut dalalet .. . Ya hak, ya batll. .. Ya kurtulu§, ya hiisran ... i§te, 
Kur'an'm, biitiiniiyle anlatmak istedigi hakikat; Diger biitiin dii§iin
celeri ve insanlan ilgilendiren halleri Kur'an, bu hakikat iizerine bina 
eder ... 

«Melekler de ; «biz seni hamd ile tesbih, takdis eder dururken yer
yiiziinde fesad ~1kanp, kanlar dokecek kimse mi yaratac.aksm?ll demi§
le.rdb 

Anla§thyor ki melekler, Allah Teala'nm yaratmak istedigi bu mah
lukun· fttratl ve karakteri hakkmda bir taktm bilgilere sahiptiler. Bu 
bilgiyi, ister baz1 tahminlere dayanarak, ister yeryiiziinde daha once
den mii§ahede ettikleri tecriibelerin eseri olarak, ister basiretlerinin il
haml ile edinmi§ olsunlar; Ademoglunun yeryiiziinde fesad ~1kanp kan 
dokecegini biliyorlar. Aym zamanda f1tratlarmdaki melekligin neza
heti ve temizligi icab1 olarak mutlak haytr ve mutlak selametten ba§
ka bir §eyi dti.§iinmedikleri i~in, Allah'a hamd ve tesbihi varhgm tek 
gayesi olarak k~bul ediyorlar. Yaratlh§m tek gayesi budur ... Me!ekle
rin var1Ig1 bunun il;in tahakkuk etmi§tir. Melekler Allah'a hamd ve 
sena ile tesbih etmekte, yalmz O'na kulluk ederek ibadetten geri dur-

..-:«. -
mamaktad1rlar. 
. Bununia birlikte, Allah'm yeryiiziindeki halifesi vas1tas1yla irade-i 
ilahiyyesini- .tahakkuk ettirmesinde:ti, kainat kanunlanm onun eliyle 
yiiriitmesindeki, ooylece hayatl ~e§itlendirip geli§tirmesindeki, diin
yayl in§a ettirip ma'mur klh§mdaki ulvi iradenin hikmetini bilemiyor
lardL Bu kap1 kapahydl onlara .. . 
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Bu gelen varhk bazan fesad ~lkaracak, bazan da kan dokecek ... 
Ama hepsinin otesinde, dl§tan goriin~n bu c\iz'i §errin gerisinde buyijk 
ve geni§ bir hay1r vard1. Devamh geli§en hayir... Devamh terakki eden 
hay1r ... Y1klc1 ve yap1c1 hayir hareketi. .. Dinmeyen ~all§manm, bitme
yen azmin haym ... Durmadan yiikseklere t1rmam§m, dunya millkiinde 
ebedi bir degi§ikligin hayn. Tekamilliin hayn... (Seyyid Kutub, Fi 
Zllai'il-Kur'an, I, 114- 123) 

---<oOo>----
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' 
40 - Ey 1srailogullan, size verdigim mim·et1mi hatlr-

layin. Bana verdiginiz sozii yerine getirin ki, ben de size 
olan soziimii yerine getireyim. Ve yalniZ Benden korkun. 

41 ·- Y amn1zdaki Tevrat'1 tasdik edici olarak indirdi
gime iman edin. Onu inkar edenlerin ilki olma:Ym. Ayet
lerimizi az bir paha ile satmaym. Ve yaln1z Ben'den saki-. 
nm. 

israilogwlanna Verilen Nimet : 

Allah Teala, israilogullarma i:slam'a girmelerini salat ve selamm 
en iistunu kendisi uzerinde bulunan Muhammed Mustafa'ya tabi olma
lanru emrediyor. Ve kendilerini tahrik etmek i~in atalan israil'i yani 

· Allah nebisi Ya'kub (a.s.) '1 hatlrlatlyor. Boylece ayetin manas1 §oyle 
oluyor : Ey Allah'a itaat eden salih kulun ogullan, siz de hakka tabi 
olmakta babaruz gibi olun. Tlpkl ey comert oglu . §oyle yap, ey kahra
man oglu d\i§mana sald1r, ey bilgili oglu ilim taleb et demek gibi. Keza: 
«Nuh ile beraber ta§Idlklanrmzm soyundan. Muhakkak ki o, c;ok §Uk
reden bir kul oldu.1> ayeti de ooyledir. israll, Ya'kub (a.s.)'d1r. Bunun 
delili Ebu Davud el-Tayalisi'nin ... Abdullah ibn Abbas'dan naklettigi 
§U hadis-i §eriftir : o dedi ki yahudilerden bir topluluk Hz. Peygambe
rin huzuruna . geldiklerin~e Allah'm RasUlu onlara dedi ki : israil'in 
Ya'kub oldugunu biliyor musunuz? Evet, Allah i~in dogru dediler. Ra
sulullah (s.a.) Allah'1m §8.hit ol buyurdu. A'me§ ... Abdullah ibn Abbas' 
dan nakleder ki : israll kelimesi, Allah'm kulu demek ·gibiymi§. 

«Size verdigim nimetimi hatirlaym.)) MucA.hid der ki: Allah'm is-
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rail ogullarma verdigi nimet, onlarm iizerinden kaya}'l kaldirmasi, ken
dilerine menn ve selva'Yl indirmesi ve Firavun hanedammn koleligin
den kurtarmasidir. Ebu1-Aliye der ki: Allah'm nimeti; kendilerinden 
nebiler ve rasullar yaratmas1 ve kitab1 indirmesidir. Ben derim ki; bu, 
Musa (a.s.) 'mn §U sozii gibidir : «Ey kavmim, Allah'm iizerinizdeki ni
metini hatlrlaym. Hani sizden peygamberler var etmi§ ve sizi krallar 
kilmi§ti ve size alemlerden hi~birine verilmemi§ olan §eyi vermi§ti.» 
(Maide, 20), yani kendi zamanlanndaki hi~ bir kimseye verilmemi§. 
olan §eyleri. 

Muhammed ibn . ishak der ki; bana Muhammed ibri Ebu Muham
med ... ibn Abbas'dan nakletti ki : 0: «Size verdigim nimetimi hatir- . 
laym» ayeti konusunda §oyle demi§ : Size ve atalanmza vermi§ oldu
gum lutfumu. Nitekim onlan b'l-1 sayede Firavun'un ve kavminin esa
retinden kurtanni§tl. 

«Bana verdiginiz sozii yerine getirin ki, ben de size olan sozumii 
yerine getireyim.» ibn Abbas dedi ki : Hz. Muhammed (s.a.) geldiginde 
ona inanmak iizere sizden ald1g1m ahdimi yerine getirin ki, ben de size 
onu tasdik ve ona ittiba etme konusundaki va'dimi yerine getirerim. 
Sizin sonradan gelen nesillerinizin i§ledikleri su~lar neticesinde boynu-

. nuza koydugum ag1rhklan ve zincirleri iizerinden kaldmp atay1m. 
Ebu'l-Aliye der ki : Allah'm ahdinden maksad; islam dinidir ki, kulla
rmm ona tabi olmasm1 ister. Dahhak, ibn Abbas'dan naklederek der 
ki; kullarm ahdinden maksad da, Allah'm onlardan raz1 olup onlan 
cennete girdirmesidir. Siiddi, Dahhak, Ebu'l-Aliye, Rebi, ibn Enes de 
boyle demi§lerdir. 

«Ve yalmz Benden korkun.» Ebu'l-Aliye, Siiddi, Rebi' ibn Enes ve 

Katade buradaki ( · ~~ ..; li ~I.:! I .J ) kelimesini korku manasma gelen 

( ~_,_:..,.t,; ) kelimesiyle tefsir etmi§lerdir. ibn Abbas ise bu ayetin 

tefsirinde der ki: Sizin atalanmzdan daha once ge~enlerin ba§ma ge
len her tiirlii felaketi ve ters yiiz olmay1 sizin iizerinizden kald1ray1m. 
Bu ayet tergibten terhibe dogru bir ge~i§tir. Allah onlan boylece rag
bet ve korkuya ~g1rmaktad1r. Ta ki, Hakka doniip Rasule ittiba et
sinler, Kur'an'la ogiit ahp onun yasaklarmdan ka~msmlar, buyrukla
rma uyup haberlerini tasdik etsinler. Allah diledigini S1rat-1 Miista
kim'e hidayet edendir. Bunun i~in Allah Teala §Oyle buyurmaktadir: 
<<Yammzdaki (Tevrat'I) tasdik edici olarak indirdigim (Kur'an) 'a 
'iman edin.» Bununla Ummi, Arabi, Be§ir ve Nezir, aydmhk yol goste
rici Hz. Muhammed Mustafa'ya indirilen Kur'an kasdedilmektedir. 0 
Kur'an, Allah'dan gelen hakk1 ihtiva etmekte ve kendinden once ge
~en Tevrat ve tncil'i tasdik etmektedir. Ebu'l-Aliye m~rhum bu ayet 
konusunda der ki; Allah Teala §Oyle buyurmaktadir : Ey Ehl-i Kitab 
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toplulugu, yammzdaki Tevrat'I tasdik edict olarak indirdigim Kur'an-1 
Kerim'e iman edin. Zira onlar Muhammed Mustafa (s.a.)'mn yanlann
daki Tevrat ve incil'de yaZih oldugunu gori.iyorlardi. Miicahid, Rebi, 
ibn Enes ve Katade'den de buna benzer bir rivayet nakledilir. 

((Onu inkar edenlerin ilki olmaym.» ibn Abbas der ki; sizden ba§
kalarmm yamnda bulunmayan bilgi sizin yammzda oldugu halde onu 
ilk .inkar edenler siz olmaym. Ebu'l-Aliye de §oyle der: Muhammed 
Mustafa (s.a.) 'Yl ilk · inkar eden sizler olmaJln. Hasan, Siiddi ve Rebi' 

ibn Enes de bOyle demi§lerdir. ibn Cerir ( 4.! ) kelimesindeki zami

rin ( .:..J )i~ ) kelimesindeki Kur'an'a gittigi gori.i§iinii tercih eder. 

Her iki gorii§ te (zamirin Kur'an'a veya Hz. Peygambere irca1) sahih
tir. Qiinkii ikisi birbirini gerektirir. Zira Kur'an'I inkar eden Hz. Mu
hammed'i inkar etmi§, Hz. Muhammed'i inkar eden de Kur'an'I inkar 
etmi§ olur. 

((Onu inkar edenlerin ilki» kavline gelince; bununla tsrailogulla
rmdan onu ilk inkar edenler kasdedilmi§tir. Qiinkii israilogullarmdan 
once Kurey§li katirlerden ve digerlerinden bir~oklan Kur'an'I inkar 
etmi§lerdi. Burada kasdolunan israilogullanndan ilkin Kur'an'1 inkar 
edenlerdir. Bilindigi gibi israilogullarmdan ilkin Kur'an'a muhatap 
olanlar Medine yahudileridir. Onlann Kur'an'I inkar etmeleri kendi 
cinslerinden ilk kiifredenler olma.lanm gerektirir. 

~~Ayetler·imi az bir paha ile satmaym.» Ayetlerime inanmay1, Ra
sUliimii tasdik etmeyi, diinya nimetleri ve arzulanyla degi§meyin. Ciin
kii onlar azd1r, fanidir. Nitekim Abdullah ibn el-Miibarek der ki : Bize 
Abdurrahman ibn Yezid ibn Cabir, Harlln ibn Zeyd'den nakletti ki o 
§oyle demi§: Hasan el-Basri'ye Allah Teala'mn: 11Az bir paha>> kavlin
den soruldugunda §oyle dedi : Az bir paha biitiin ~irkinlikleriyle birlik
te diinyadir. ibn Liihey'a der ki; ((Allah'm ayetleri» kendilerine indiril
mi§ olan kitab1d1r. ((Az bir paha» ise diinya ve diinya arzulandir. 

Siiddi der ki; ((Ayetlerimi az bir paha ile satmaJlnn yani az bir 
arzu ile onu almaym. S1rf tamah ederek g~ici bedel mukabilinde Al
lah'm ismini gizlemeyin. Ebu Ca'fer, Rebi' ibn Enes'den o da Ebu'l
Aliye'den nakleder ki: ~~Ayetlerimden herhangi bir iicret almaJln.>> de
mektir. ((Onlarm yanmdaki kitabm ba§mda §oyle yazihymi§ : ccEy 
ademoglu, bedava ogretildigin gibi bedava ogret.>l 

11Ve yalmz Benden sakmmn. ibn Ebu Hatim... Talk ibn Habib' den 
nakleder ki o §Oyle demi§ : Takva Allah'm emrine itaat ederek amel 
etmen ve Allah'tan bir aydmhk iizere ilahi rahmeti ummand1r. Takva 
Allah'tan bir l§Ikla 'Allah'm azabmdan korkarak O'na isyan etmeyi 
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b1rakmandu. ((Ve yalmz Benden sakmm» ayetinin manas1 ise §oyle
dir : Allah Teala, onlara hakk1 saklamak, hakkm tersini ac;1klamak ve 
rasuliine muhalefet konusunda dayand1klan esas1 tehdit etmektedir. 

---oOo---

~~'~t0~,Y.~¢r~~ :.:@,~i~OY1\~~.; 
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42 - Haklu batlla kan~t1np da, bile bile siz gen;egi 
gizlemeyin. 

43 - Namaz1 k1hn, zekatl verin, riiku' edenlerle bir
likte riiku' edin. 

Allah Teala, yahudileri dayanmakta olduklan hak ile babh ka
n§tlrma ve birbirine katma, hakk1 gizleyip batlh ac;1ga c;1karma gibi 
davram§lardan nehyediyor ve <<hakkl batlla kan§tmp da bile bile siz 
gerc;egi gizlemeyin» buyuruyor. Burada iki §eyi birden men'etmekte ve 
bahla kar§Ibk hakk1 izhar edip onu ac;Iklamalanm emretmektedir . 
Bunun ic;in Dahhak, ibn Abbas'dan nakleder ki o §oyle demi§ : ((Hakk1 
batlla kan§tmp da bile bile gerc;egi gizlemeyin.» yani . hak ile batlll, 
dogru ile yanh§l birbirine kan§brmaym, demektir. Ebu'l-Aliye der ki ; 
«hakki battla kan§tlnp da» yani hak ile batih birbirine katmaym ve 
Muhammed (s.a.) konusunda kullara dogru nasihat edin. Said ibn Cii
beyr ve Rebi' ibn Enes'den de buna benzer .bir rivayet nakledilir. Kata
de ise ((hakkt batlla kan§tmp da» ayetini §oyle tefsir eder .: Yahudllikle 
H1ristiyanhg1· islam'a kan§tlrmaym. ((Muhakkak ki Allah indiride hak 
din islam'dtr.n Yahudilik ve H1ristiyanllk ise Allah katmdan degil, bir 
hur8.fedir. (Yani mevcud Yahudilik ve Htristiyanllk.) Hasan el-Basri'
den de boyle bir rivayet nakledilir. Muhammed ibn ishak . .. ibn Ab
bas'dan nakleder ki : ((Bile bile gerc;egi gizlemeyin )) ayetinin tefsiri §OY
ledir : Sizin · yammzda bulunan peygamberimi ve onun getirmi§ oldugu 
gerc;egi gizlemeyin. Siz onun geleceginin elinizdeki kitaplarda yaz1ll ol
dugunu bilmektesiniz. Ebu'l-Aliye'den de boyle bir riva.yet nakledilir. 
Miicahid, Siiddi, Katade, Rebi' ibn Enes «Bile bile gen;egi gizlemeyin" 
ayetinin Muhammed (s.a.) 'i kasdettigini soylerler. 

«Namaz1 ktlm, zekat1 verin, riiku' edenlerle birlikte riiku' edin. •) 
Mukatil der ki, Allah Teala'nm ehl-i kitab'a tt Namazi kthn n buyurmak
la onlann Hz. Peygamberle birlikte namaz ktlmalanm emretmi§ti r. 

Tefsir . C. II , f '. 21 
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~<Zekati verim buyurmakla Hz. Peygambere zekat vermelerini emret
mektedir. «Riiku' edenlerle birlikte riiku' edim buyurmakla, Muham
med (a.s.) 'in iimmetinden riikua gidenlerle birlikte riikua gitmelerini 
emretmektedir. Yani onlarla bera.ber olun buyurmaktad1r. 

Ali lbn Ebu Talha, lbn Abbas'dan nakleder ki ; buradaki zekat ile 
Allah'lr1taat ve ihlas kasdolunmaktadlr. Veki' .. . ibn Abbas'dan nak
leder ki ((Zekat1 verin)) ayetiyle zekatl gerektiren §eyi yani iki yiiz ve
ya daha fazlasm1 demek istemi§tir. Miibarek ibn Fudale Hasan'dan 
bu ayet konusunda §Oyle dedigini nakleder : Zekat, vacib olan bir fari
zadir. Zekat ve namaz olmadan ameller bir fayda vermez. ibn Ebu 
Hatim ... Haris'den nakleder ki: «Zekatl verin)) kavlinden maksad, f1tlr 
sadakas1d1r. «Riiku' edenlerle birlikte riiku' edin» ayetinden maksad; 
amellerin en giizeli konusunda mii'minlerle beraber olun, demektir. 
Amellerin en hususisi ve en miikemmeli ise namazd1r. 

44 - Siz; insanlara iyiligi emreder de, kendinizj unu
tur musunuz? Halbuki kitab1 da okuyorsunuz, hi<; akh
DlZl ba~1n1za almayacak misimz? 

Ba~kalarma Emredip Kendileri Unutanlar: 

Allah Teala buyuruyor ki: Ey ehl-i kitab, insanlara birr'i (iyiligi) 
yani hayrm tiimiinii emrederken, kendi nefsinizi unutmamz ve insan
lara emrettiginiz §eyleri yapmamamz size nas1l uygun dii§er? Siz ki
tabi okuyor ve Allah'm emrinde kusur i§leyenlerin durumunu biliyor
sunuz. Kendi kendinize yapt1gm1z §eyin nas1l oldugunu dii§iinemiyor 
musunuz? Uykunuzdan uyanm ve korliikten goziiniizii ac;m. Bu husus: 
Abdiirrezzak'm Ma'mer'den onun da Katade'den bu ayet-i kerime ko
nusunda naklettigi gibidir : israilogullan insanlara Allah'a itaat etme
yi ve Allah'dan korkmaYl emrediyorlardl. Buna kar§Ihk onlar, kendi
leri Allah'm emirlerine muhalefet ediyorlardi. Boylece Allah Azze ve 
Celie onlan utand1rm1§tlr. Siiddi de bOyle der. ibn Ciireyc ise «Siz in
sanlara iyiligi emreder de .. . ll ayeti konusunda ·der ki: Ehl-i kitab ve 
miinaf1klar insanlara namaz ve orucu emrediyorlar ve emrettikleri §eyi 
kendileri . yapm1yorlardL Bunun iizerine Allah Tea!a onlan utandtr
mi§tlr. Dolayisiyla kim bir hayn emrederse, o hayra en c;ok ko§an 
kendisi olmahd1r. 
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Muhammed ibn ishak ... ibn Abbas'dan nakleder ki o «Kendinizi 
unutur musunuz?n ayeti konusunda §6yle demi§tir: Yani kendi ken
dinizi b1rak1r m1s1mz? «Halbuki kitab1 da okuyorsunuz. Siz aklm1z1 
ba§Illlza almayacak mlSlmz?» ayeti konusunda da §Oyle demi§
tir : Siz yammzda bulunan peygamberlik ve Tevrat'taki ahidden do
tayi insanlan klifretmekten men'ediyor ve kendi nefsinizi unutuyor 
musunuz? Yani siz Tevrat'ta yer alan peygamberi tasdik konusundaki 
ahdimi inkar ediyor, soziimii bozuyor ve kitabimdaki bilgimi inkar m1 
ediyorsunuz? Dahhak, ibn Abbas'dan bu ayet konusunda §UnU nakle
der: Allah buyuruyor ki; siz insanlara Hz. Muhammed'in dinine gir
meyi ve namaz k1lmak gibi ba§ka §eyleri emrediyor da kendi nefsinizi 
unutuyor musunuz? 

Ebu Ca'fer lbn Cerlr ... Ebu Kilabe'den bu ayet-i kerlme konu
sunda §6yle dedigini nakleder : Ebu'd-Derda demi§tir ki; ki§i biitiin 
konulan tamamen bilir. Ta ki Allah'm zatl konusunda insanlan kiz
dmr. 

Sonra kendi nefsine doner ve o konuda kendisi daha c;ok k1zan 
olur. Abdurrahman ibn Zeyd ibs Eslem bu ayet konusunda der ki; 
yahudilere bir adam gelip hak olmayan ve rii§vet bulunmayan bir §eyi 
sordugu zaman ona hakk1 emrederlerdi. Bunun iizerine Allah Teala: 
((Siz insanlara iyiligi emreder de · kendinizi unutur musunuz?» buyur
mu§tur. 

Maksad §Udur: Allah Teala yahudilerin yaptlklan bu davram§l 
kmaml§ ve onlann kendileri hakkmda yamlmalarmdan dolay1 onlan 
uyarmi§tlr. Onlar hayn emrediyorlar ve kendileri yapm1yorlard1. Mak
sad onlann iyiligi emredip kendilerinin yapmamalan degil, yapmadlk
lan halde emretmeleridir. Qiinkii iyiligi emretmek; herkes ic;in bir go
revdir. Ancak uygun olan; emredilenle birlikte iyiligi ki§inin kendinin 
de yapmas1 ve onlardan geri kalmamas1d1r. Nitekim bu konuda ~uayb 
(a.s.) m dilinden Allah Teala §6yle buyurur: «Ey kavmim, Rabb1mdan 
benim bir belgem oldugu ve· bana bir nz1k da verdigi halde O'na kar§I 
gelebilir miyim? Soylesenize. Size yasak ettigim §eylerde aykm hareket 
etmek istemem. Giiciimiin yettigi kadar islah etmekten baqka bir di
legim yoktur. Baqanm ancak Allah'tand1r. O'na giiveniyor ve O'na 
yoneliyorum» dedi. >> (Hud, 88) Ma'rftfu emretmek ve i§lemek vaciptir. 
Selefle haleften islam alimlerinin sahih olan gorii§lerine gore; birini 
lnrakmakla, digerinin insanm iizerinden sak1t olmas1 gerekmez. Ba
Zllan da giinah i§leyenler, diger giinahlan i§lemekten men'edilmez de
rni§lerdir. Bu zaylfbr. Onlar bu ayete dayanmakta iselerde bu ayet ken
dileri ic;in bir huccet degildir. Sahih olan §Udur : Bilen ki§i yapmasa da 
ma'rUfu emreder, i§lese de miinkeri yasaklar. Aricak bu durum bilerek 
ve §UU.rlu olarak emre muhalefet manas1 ta§1d1gmdan c;irkindir. Zira 
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hie;: bir zaman: «Bilenle bilmeyen bir olmaz.n Bunun ic;:in bu tiir dav
ram§lar hakkmda ilahi tehdit varid olmu§tur. Nitekim Ebu'l-Kas1m 
el-Tabarani, el~Mu'cem el-Kebir isimli eserinde nakleder ki, Ahmet ibn 
Mualla... Ciindeb ibn Abdullah'dan Ras·Ulullah . (s.a.) 'm §6yle buyur
ctugunu rivayet etmi§tir : 

. ..... , . 
. ~J~J 

«insanlara iyiligi bgretip onunla amel etmeyen alimin misali, in
sanlan aydmlatlp kendini yakan g1ranm misali gibidir.» Bu hadis bu 
§ekliyle garibtir. 

imam Ahmed ibn Han bel, Miisned'inde der ki : Veki' ... Enes ibn 
Malik' den Rasulullah (s.a.) 'm §byle buyurdugunu nakleder : 

::Jli •-1~ ~ ~~~ ~li;.;. ~~) )i. cr; .s;.i ~ ~~_:..; :~ ;.,,j.,_:.; jli 
:. -:- • !\., -t:J, : "G I :tS :- .~.ill 1:\: ,;1-ji ;a:.;. I .ili f~ : - :- :•; i; 
-.J,--.t.J E; ..r -.JJr- Y ~ - v- ~ - . .7 ~ .JA .:.ro 

f~)!:! ~~. y~' ~A ;..-J .~~ 
,,Mi'raca t;lkanidiglm gece bir topluluk gordiim ki ag1zlan ale~ten 

. makaslarla kesiliyordu . Bunlar kimdir? dedim. Bunlar insanlara iyil i
gi emredip kendileri unutan diinya ehlinden iimmetinin hatiblerirlir . 
dt~ diler. Oniar kitab1 okuduklan halde hie;: akletmiyorlar m1?n 

Abd ibn Humeyd Miisned'inde ve tefsirinde Hasan ton Musa yn
luyla Hammad ibn Seleme'den bu hadisi rivayet eder. ibn Merduyeh 
de tefsirinde Yunus ibn Muhammed ve Haccac ibn Minhal yoluyla 
Hammact ibn Seleme'den bu hadisi rivayet eder. Aym hadisi Yezid ibn 
Hartin, Hammad ibn Seleme'den · rivayet etmi§tir. Sonra . ibn Merduyeh 
der ki; bize Muhammed ibn Abdullah ibn ibrahim ... Enes'den rivayet 
et.ti ki o Rasulullah (s.a.)'1 §byle derken dinledim demi§ : _Miraca 1,;1-

kanldigim gece dudaklan ve dilleri ate§ten makasla kesilen bir insan 
topluluguna rastlad1m. Ey Cebrail bunlar kimdir? dedim. 0 da, insan
lara iyiligi emredip kendilerini unutan iimmetinin hatibleridir bun
Jar, dedi. ibn Hibban, Sahih'inde ibn Ebu Hatim ve ibn Merduyeh de 
Hi§am'm hadisinde . .. Enes ibn Malik'den naklederler ki o §6yle demi§ : 
RasUlullah (s.a.) mi'raca <;:Ikanld1gmda dudaklan yut1lan bir toplu
Iuga rastiaml§ ve ey Cibril bunlar kimdir? demi§; 0 da, insanlara iyiligi 
emredip kendilerini unutan iimmetinin hatibleridir, bunlar dii§iinmez
ler mi? demi§. 
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imam Ahmed ibn Hanbel, Ebu Vail'den naklen der ki; Usame'ye 
Osman hakkmda konu§maz m1sm? diye soruldu. 0 da goriiyorsunuz ki 
ben o konuda konu§muyorum sadece sizi dinliyorum dedi.. Ben ilk at;a
nm ben olmasm1 istemedigim bir konuyu -ilkin kendimin a~masm1 
istemediginden dolay1- Osman'la benim aramda olanlan konw~mam. 

Allah'a yemin ederim ki Rasfrlullah (s.a.) 'm §6yle dedigini i§ittik
ten sonra iizerinde emir de olsa ben, bir adama «sen insanlarm hayir
hsiSlllll demem. Yamndakiler he dedigini i§ittin? diye sorduklarmda o 
!;i6yle dedi: 

~~J~ ~~I ~J~ ~~J~ ;'01J ~ti\ i:G :6J:_,i! ~~ (~ $J~~ J) Si J~ 
J~·f:l\;J:J~J:;l\ :;~t j ~~dbl.j~~ ~);-;;. ~ :o~p 

~~)_J3\; ·r~~,~~~j ~J:il~ ·r;~~ 

Ben Rasulullah'm §Oyle dedigini i§ittim : «K1yamet giinUnde adam 
. getirilir ve CErhenneme atlhr. Bag1rsaklan par~alamr, merkebin degir
meni dondiirdiigii gibi onunla beraber doner. Cehennem ehli onu iz
lerler ve ona ey falan ne oldu sana? derler. Sen, bize ma'rufu emreder 
ve miinkerden nehyetmez miydin? 0 da evet, ben size ma'rllfu emre
der fakat kendim yapmazd1m. Miinkeri nehyeder fakat kendim yapar
dim, der.1> (*) Bu hadisi Buhari .ve MUslim Siileyman ibn Mihran'm hadi
sinden aym §ekilde naklederler. 

Dahhak, ibn Abbas'dan nakleder ki; adamm biri onun yanma 
gelerek; Ey ibn Abbas, ben sana ma'rufu emretmek ve mUnkeri neh
vetmek istiyorum der. ibn Abbas bu noktaya ula§tln m1? dediginde o 
da umanm der. ibn Abbas Aliah'm kitabmdan ii~ ayeti a~1ga ~Ikar
maktan korkmazsan yap der. 0 da nedir o ayetler diye sordugunda 
ibn Abbas §U ayetleri okur: «YapmadigllllZl ni~in soyliiyorsunuz? Al
l!th indinde gUnah olarak yapmadigllliZl soylemeniz ~OK biiylik bir gU
nahtlf.l> Bu hiikmU iyice yerine getirdin mi dediginde, o hay1r der. 
Sonra ii~iincU ayeti okur. Bu, salih bir kulun yani $uayb (a.s.)'m 
soziidiir. «Sizi nehyettigim konuda size aykm davranmak istemem.n 
Bu ayeti iyice okudun mu der o da haYir deyince ibn Abbas oyleyse 
kendinden ba§la der. ibn Merdllyeh tefsirinde bu hadisi rivayet eder. 

Taberani der ki; bize Abdan ibn Ahmeq ... ibn 6mer'den Rasu
Iullah (a.s.) 'm §Oyle dedigini nakletti : "Kendisinin yapmad1g1 bir dav-

(~) Buhari, Sahih, K. Bed'GI-Halk. bab: 10. Miiellif, Duhari'nin metnini t.crciime etti~imiz 

~ekilde ve biraz farkh almaktad1r. 
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ram§a veya si:ize insanlan <;ag1ran ki§i ya vazge<;inceye veya c;agird1g1 
§eyi yapmcaya kadar Allah'm azabmm gi:ilgesi altmdadlr.>> 

iZAHI 

Bu konuyu Seyyid Kutub §i:iyle yorumluyor : 
Kur'an'm bu hiikmii, ba§langH;ta her ne kadar israilogullarmda 

goriilen hadiseler iizerine nazil olmu§ idiyse de biitiin, insanhga ve 
bilhassa din alimlerine hitab edi§i baklmmdan bu ebedi tebligat yalmz 
bir nesle veya bir kavme miinhas1r degildir. 

Din, s1cak bir ruh ve miidafaa edilen bir itikad olmaktan <;Ikan
llp, san'at ve ticaret haline getirilirse din adamlan tehlikeli bir afet 
olur. Bu tip din adamlan inanmad1klan §eyleri dilleriyle si:iylerler. Ve 
hayn emrettikleri halde kendileri yapmazlar. iyilige <;ag1rd1klan halde 
kend.ileri iyilikten ka<;arlar. ilahi kelamm ashm degi§tirip tahrif eder
ler. Allah'm kat'i hiikiimlerini bir tak1m menfaat ve arzulara gore te'vil 
ederler. Yahudi hahamlarmm yaptlg1 gibi, di§tan ilahi hiikiimlere uyar 
gi:iriiniir, diger taraftan devlet adamlanm ve zenginleri memnun et
mek i<;in din hakikatlanyla bagda§mayan fetvalar verirler. 

iyilige davet edip de iyilikten ka<;mmak, iyilik yolunda olanlara 
kar§l <;Ikmak, sadece dava adamlannda degil, bizzat davftmn kendi
sinde §ek ve §iiphe afetlerinin belirmesine sebep olur. Zaten umumi 
efkan kan§tlran ve kalpleri §iipheye dii§iiren de budur. Zira halk bir 
kimseden giizel si:iz i§itir de <;irkin fiiller mii§ahede ederse, si:iz ile i§
arasmdaki bu aynhktan tereddiite kap1larak i'tikadm ruhlannda alev
lendirdigi me§aleler soner. imanm kalblerine serptigi nurlar kaybolur. 
Din adamlanna olan i'timadlanm yitirdikten sonra artlk dine de bag
lillklan kalmaz. 

Si:iz ne kadar heyecanh, ne kadar cazip ve edebi olursa olsun, 
inanan bir kalbten gelmedik<;e si:iniikliikten kurtulamaz. OH.\diir ( .. . ) 
Muhatabma tesir edemez. 

Bir insan agzmdan <;Ikan si:iziin canh bir terciimam ve konu§tugu
nun mii§ahhas bir niimunesi olmadik<;a, si:iylediginin hakiki temsilcisi 
say1lamaz. 

Bu kimseye i'timad eden de bulunmaz. Ancak bu hallerden kur
tulup, i<;i ile dl§l bir oldugu takdirde, si:izler parlak, kelimeler cazip ol
masa da, halkm imam ve giiveni te'min edilebilir. Zira o zaman ke
limeler kuvvetini nagmelerden degil, bizzat hakikatlardan ahr. Soziin 
giizelligi, parlakhgmdan degil sadakatmdan i:itliriidiir. Ancak bu tak
dirde si:iz; canh bir enerji kaynag1 haline gelir. Artlk o, bizzat ger<;egin 
ifadesidir. Si:iz ile hareket, akide ile ahh\k arasmdaki mutabakatl sag
lamak kolay degildi r. Bu, sadakatla 9ah§may1 ve gayreti icabettirir. Her 
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§eyden one~ de AHah'a baglanrriayi, O'ndan yard1m dilemeyi ve O'nun 
hidayet kaynag1 olan hakikatlardan yardim istemeyi gerektirir. Haya
tm kan§Ikligi insamn davet ettigi yolu zorla§tmr. Fani olan fert ne 
kadar kuvvetli olursa olsun, ebedi olan kuvvete baglanmadik<;a zayxf
tir. Zira §errin, tugyamTJ. ve sapikligm kuvveti insam magllib etmeye 
kafidir. Bakars1mz §er hareketi insam bir kere .. . iki kere ... Uc; kere ... 
alt edememi§ olabilir. Frukat zaaf amm yakalaymca insafs1zca maglub 
edecegi muhakkaktlr. Diiniinii de, bugiiniinii de, yanmm da hiisrana 
mahkum eder. Ancak insanoglu ezeli ve ebedi olan kuvvete dayand1g1 
takdirde kuvvetler iistii bir kuvvete sahiptir. Nefsani arzularma, haya
tm zaruretlerine ve mecburiyetlerine kar§l iistiin bir kuvvet kazamr. 
Kuvveti, §errin, tugyanin ve sap1k1Igm dayand1g1 biitiin kuvvetlerin 
fevkindedir. 

Bunun ic;indir ki Kur'an, yahudileri daha evvel c;agird1g1 gerc;ek
lere davet ediyor ve bOylece z1mnen biitiin insanlan da sab1r ve iba
detle Allah'dan yard1m istemeye c;ag1rrn1§ oluyor. 0 giin Medine'deki 
yahudilerden; ya•§adiklan muhitte elde ettikleri gec;im vas1talan ve 
maddi menfaatlar kar§lhgmda - ki bu, ister dini hizmetler ic;in aldik
lan paralar, ister biitiin maddi menfaatlar olsun- bildikleri hakikat
lara s1rt c;evirmeyip bu iman kafilesine katllmalan ve insanlan da ona 
davet etmeleri bekleniyordu.. . (Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il- Kur'an, I . 
142- 143) 

---000--'--

J: \' "'(. ... ' '/ .... ,~. .. .... •/ .... ..) .... ~ .... -- J, 
lj~;';~G~S)\~~\i~~);~~~;}:J~?}~ :\; 

.... 

~ }A~,~~~t ~; 
45 - Sab1r ve namazla (Allah'tan) yard1m isteyin. 

Gerc;i bu, ag1r gelir ama, hu::;u' duyanlara degil. 
46- Onlar ki; Rablanna kavu~acaklarm1, O'na done

ceklerini kesinlikle bilirler. · 

Sablr ve Namaz: 

Allah Teala, kullanna, sab1r ve namazla yard1m istemeye ba§la
rnalanm buyurmaktad1r. 

Mukatil ibn Hayyan bu ayetin tefsirinde der ki : Ahire·ti isteye
rek, farzlara ve namazlara sabrederek yard1m dileyin. Sabrm oruc; ol-
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dugu soylenir. Bunu Mucahid nakleder. Sufyan el-Sevri.. . RasUlullah 
(s.a.) 'dan nakleder ki Rasulullah; 

,~, .. ~r~U::J~ 

«Orur; sabrm yans1d1r» buyurmu§. 
Denildi ki sabudan maksad, gunahlardan ka~mmaktir. Blffiun i~in 

Allah Teala sabnn yams1ra ibadetlerin ~n ustunu alan namaz1 zikret
mi§tir. ibn Ebu Hatim der ki; bana babam ... Orner ibn el-Hattab (r.a.) 
dan nakletti ki sab1r iki ~e§ittir: Musibet anmda sab1r, guzeldir. On
dan daha guzeli; Allah'm yasaklanna kar§I sabretmektir. Hasan el
Basri'den de Hz. Omer'in sozunun aym rivayet edilmi§tir. 

!bn el-Mubarek, !bn Lehia'dan o da Malik ibn Dinar'dan o da 
Said ibn Cubeyr'den nakleder ki o §6yle demi§ : Sab1r kulun ba§ma ge
len §eyleri Allah'tan bilmesi, Allah'm katmdan saymas1 ve onun seva
bim ummas1d1r. S!klhnca kul, ~1ghk atar, feryad eder, bunda sablr
dan ba§kasi gorUlmez. Ebu'l-Aliye «Sabir ve namazla yard1m isteyin» 
ayeti konusunda §6yle demi§: Allah'm r1zas1m dileyin ve bilin ki bu, 
Allah'a itaattan bir oolumdur. Namaza gelince; §Uphesiz ki namaz bir 
konuda sebat etmenin en buyiik destegidir. Nitekim Allah Teala §oyle 
buyurur: <(Sana kitabdan vahyolunam oku ve namaz ktl. Muhakkak 
ki namaz a§mhklardan ve kotUluklerden ahkoyar. Allah'm zikri ise 
daha buyuktUr.» (Ankebut, 45) . 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki; bize Halef ibn el-Velid ... Mu
hammed ibn Abdullah'dan nakleder ki, o Huzeyfe el-Yemman'm kar
de§i AbdUlaziz'in §6yle dedigini nakletmi§: Rasulullah (s.a.) s1kmtlh 
bir hal olunca namaz k1larm1§. Bunu Ebu Davud da rivayet eder. Aym 
hadisi ibn Cerir Huzeyfe'den rivayet eder ki o §Oyle demi§ : 

«Rasulullah (s.a.) 'a onemli (s1kmtlll) bir durum olunca ri.amaza 
ko§ardl.» 

ibn Cerir der ki; Hz. Peygamber'in Ebu Hureyre'nin karm usti.i 

yattigm1 gorunce ( ~.} J .) ~~ ) (Fars~a karnm m1 agnyor?) dedik

ten sonra kalk namaz k1l , <;unku namaz §ifad1r, buyurdugu nakledilir. 
ibn Cerir der ki; bize Muhammed ibn A'la ve Ya'kub ibn ibrahim 
naklettiler ki .. . ibn Abbas' a, karde§i Kusem'in seferde iken oldugu 
haber verildi. 0 istirca edip (inna lillahi ve inna ileyhi raciun) diye
rek sonra yoldan bir kenara aynld1, oturdu ve iki rek'at namaz klldt. 
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Ve namazda ka'deleri uzatt1, sonra kalktl binegine dogru gitti. 
((Sab1r ve namazla yard1m isteyin. Gerc;i bu ag1r gelir ama hu§u' du
yanlara degil.i> ayetini okuyordu. 

Suneyd, Haccac'dan o da ibn Cureyc'den «Sab1r ve namazla yar
dim isteyin)) ayeti konusunda §oyle dediklerini rivayet ediyor : Bu ikisi 

Allah'm rahmetinin yardimcilandir. ( ~).J ) daki zamir namaza 

gider. Mucahid bOyle der. ibn Cerir de bunu tercih eder. Ancak' za
mirin sozun delalet ettigi konuya gitmesi de muhtemeldir. Nitekim 
Allah Teala Karun klssasmda §6yle buyurur: «Kendilerine ilim veril
mi§ olanlar ise, yaz1klar olsun size Allah;m mukafatl iman edip salih · 
amel i§leyenler ic;in daha iyidir. Ona da ancak sabredenler kavu§abilir 

-:. demi§lerdi.» (Kasas, 80), cciyilik ve fenallk ta bir degildir. Sen fenahg1 
en guzel §ekilde sav. 0 zaman seninle arasmda dti:}manhk bulunan 
ki§inin yakui bir dost gibi oldugunu gorursun. Bu, ancak sabredenlere 
vergidir. Bu, ancak buytik hazz1 tadanlara vergidir.» (Fussilet, 34- 35). 
Bu tavsiye ancak sabredenlere vergidir ve bu ancak buyuk bir pay sa
hibi olanlara lutfedilir. Mana nas1l takdir edilirse edilsin, Allah Teala'
mn : «Gerc;i bu ag1r gelir» kavlinin manas1 hU§U' eden insanlarm dl
§mdakiler ic;in ag1rla§tmlm1§ bir yuktur. ibn Ebu Talha, ibn Abbas'dan 
nakleder ki o §Oyle demi§ : HU§U' edenlerden maksad, 'Allah'm indirmi§ 
oldugunu tasdik edenlerdir. Mucahid ise gerc;ek mu'minlerdir de
mi§. Ebu'l-Aliye de Allah'tan korkanlardlr, demi§. Mukatil ibn Hayyan, 
tevazu' edenlerin kasdedildigini soylemi§. Dahhak ise demi§ ki; bu Al
lah'a itaatla boyun egen, kudretinden korkan, va'dini ve vaidini tas
dik edenlerin dl§mda c;ok ag1r bir §eydir. Bu ayet, hadiste varid olan 
§U ifadeye benzer : ((Dogrusu sen buyuk bir §eyden sordun, an~ak o 
Allah'm kalbini kolayla§tlrd1g1 kimseler ic;in c;ok kolaydir.» 

ibn Cerir bu ayetin manasmm §Oyle oldugunu soyler: Ey Ehl-i 
Kitab'tan hahamlar ve rahipler, kendinizi Allah'a itaata vererek ve 
nzasma yakla§tlran, kotiiluklerden ve munkerden allkoyan namaz1 
k1larak Allah'dan yard1m isteyin. Bunu yapmak Allah'a boyun egen, 
Allah'dan korkan mutevazi ki§ilerden ba§kas1 ic;in zordur ve ag1rd1r. ibn 
Cerir bOyle derse de, ayetin manasmdan ac;Iga c;Ikan her ne kadar hita
bm israilogullarma uyan sadedinde varid olmu§ ise de bahusus onlar 
kasdedilmerni§tir. Bu, hem israilogullarma hem de onlardan ba§ka
lanna §arnildir. Dogruyu en iyi bilen Allah'd1r. 

ccOnlar ki Rablarma ka VU§acaklanm, O'na doneceklerini kesinlikle 
bilirler.» Bu ayet yukandaki sozu tamamlamaktad1r ve ayetin topluca 
manas1 §Oyledir: Namaz veya bu tavsiye, Rablanna kaVU§acaklanru ka
bul eden, kesinlikle bilen ve hu§u' eden ki§ilerden ba§kalarma ag1r ge
lir. Onlar k1yamet gunu ha§rolunacaklanru, Allah'm huzuruna goturu-
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leceklerini ve O'na dondiiriileceklerini bilirler. Onlann i§lerinin Allah'
m iradesine doniik oldugunu, Allah'm adaletle diledigi §ekilde onlar 
hakkmda hiikiim verecegini bilirler. Onlar obiir diinyada donii§e ve ce
zaya yakinen inand1klan i<;in emirleri i§lemek ve yasaklan terketmek 
onlara kolay gelir 

«Onlar ki Rablarma kavu§acaklanm kesinlikle bilirler. n ibn Cerir 
merhum dedi ki, araplar baza.n yakine de zann, §ekke de zann ismini 

verirler. Bunun benzeri karanllga da l§Iga da t ;j~ ) , yard1m iste

yene ve yard1m istenene de ( .·· ,. .. , !1 ) denmesidir. Bir §eyin kendi

siyle z1ddmm aym isimle isimlendirildigi benzer ifadeler gibi. .. 
Zanmn, yakin manasma geldigine dair arap §iirinden ve soziin

den §evahid sayllmayacak kadar <;oktur. Zikrettiklerimiz anlayanlar 
i<;in yeterlidir. Nitekim Allah Teala da bir ayet-i celile'de §6yle buyu
rur : «Su<;lular ate§i goriirler ve ona dii§ece·klerini anlarlar, fakat ondan 
ka<;acak yer bulamazlar.» (Kehf, 53) Sonra ibn Cerir der ki; bize Mu
hammed ibn Be§§ar ... Miicahid'den nakletti ki o §6yle demi§: Kur'an' 
da ge<;en her zann kelimesi, yakin manasmad1r. 

Bana Musenna . .. Miicahid'den nakletti ki o §6yle demi§: Kur'an' 
da ge<;en her zann kelimesi, bilgi manasmad1r. Bu sahih bir seneddir. 

ibn Ebu Hatim der ki, Miicahid, Siiddi, Rebi' ibn Enes ve Katade'nin 
de Ebu'I-Aliye gibi soyledikleri rivayet edilmi§tir. Ebu Ca'fer el-Razi, 
Rebi' ibn Enes kanallyla Ebu'l-Aliye'den nakleder ki bu ayetteki zann 

Lyakin manasmadlr. ibn Ebu Hatim, Miicahid, Siiddi, Rebi' ibn Enes 
ve Katade'nin de Ebu'l-Aliye gibi soylediklerini rivayet eder. Siineyd, 
Haccac yoluyla ibn Ciireyc'den nakleder ki, «Onlar Rablarma kavu§a
caklanm kesinlikle bilirler,» ayetinin Rablanna kaVU§acaklanm bildi
ler manasma oldugunu soylemi§lerdir. Bu, Allah Teala'nm : «Ben he
sabima kaVU§acagiml kesinlikle bildim.n ayeti gibidir, yani bildim de
mektir. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem'in de boyle dedigi rivayet 
edilir. 

Ben derim ki; sahih rivayete gore, Allah Teala k1yamet giiniinde 
kula der ki; ben, seni evlendirmedim mi? Ben, sana ikram etmedim 
mi? Ben, sana at ve deve vermedim mi? Ben, seni reis yap1p ganimet 
elde eden k1lmad1m 1111? 0 evet der. Allah buyurur ki; sen b~na ula§a
cagmi kabul etmedin mi? Kul ha.y1r der. Allah Teala da: Sen nas1l beni 
unuttunsa ben de seni bugiin unuturum der. Bu husus Allah Teala'mn 
<<Onlar Allah'1 unuttular Allah da kendilerini» (Tevbe, 67) ayetinin tef
sirinde geni§ olara.k anlatllacaktlr. 
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---------iZAHI---------

Bu ayetin tefsirinde S. Kutub der ki : 
Ancak biitiin bunlar; fedakarhgi, kuvveti ve diinya degerlerinden 

feragat1 icabettirmekte idi. Sabra sanlmay1, namazla Allah'tan yard1m 
dilemeyi gerektiriyordu : 

«Namaz ve sab1rla yard1m dileyin. Ger~i bu ag1r gelir ama hu§u' 
duyanlara degil. 

HU§U' edenler Rablanna ula§acaklanm ve §iiphesiz O'na donecek
Ierini kabul ederler.>> 

Yani, bu §artlar altmda hakkl itirat etmeye davet, §iiphesiz ki <;ok 
zor ve me§akkatli bir i§tir. Fakat bu zorluk, Allah'm huzurunda egilip, 
hu§u' duyanlara ve ha§yeti ilahi ile takvaya sanlanlara gore degil. 

Allah'a ula§acaklanm, en sonunda mutlaka O'na doneceklerini 
yakinen bilip mutmain olanlar i~in degil. 

Sab1rla yard1m istemek ta'biri Kur'an-1 Kerim'de <;ok tekrarlamr. 
Sabirla yard1m dilemek, me§akkatlara kar§l durabilmek i~in mutlaka 
laz1md1r. ~iiphesiz ki en biiyiik me§akkat, diinyevi kazan<; ve menfaat
lan, liderligi ve ba§kanhgi bir yana itip hakki ve hakikati tercih ede- _ 
rek, huzurunda boyun egip onu kabul etmektir. 

~u halde namazla yard1m dilemek ne demektir? 
Namaz; kul ile Allah arasmda bir bag ve bulu§madir. Namaz kal

bin kuvvet ald1g1, ruhun Allah'a bagliligmi hissettigi, nefsin diinya ha
yatmm degerlerinden daha iistiin degerler buldugu bir rab1tad1r. Ra
sulullah (s.a.) zor bir i§le kar§Ila§tlgi zaman hemen namaza dururdu. 
Bu, vahiy ve ilhamla Rabb-I Ziilcelaline bagli bulunan bir kalbin yine 
O'na yoneli§i demektir. 

Namaz, giiniimiizde dahi Allah yolunun yolculan i<;in bir az1k, sah
rada susuz kalmi§lar i<;in bir pmar ve biitiin iimitlerin bittigi yerde 
bir iimit kaynagidir. Bu kaynak her mii'minin elini uzatabilecegi bit 
hazine olarak devam edip gitmektedir ... 

Allah'a vanlacagma yakinen inanmak ve her hal-ii karda O'na do
niilecegini kat'iyetle kabul etmek ... i§te sab1r ve tahammiiliin kaynag1! 
i§te takva ve hassasiyetin menba1. i§te saglam degerlerin olr;iisti ... Diin
ya degerleri... Ahiret degerleri... Bu degerlerde ne zaman olr;ii dogru 
olursa diinya biitiiniiyle degersiz bir ak<;e ve minyatiir bir e§ya halini 
ahr. Ahiret biitiin azametiyle meydana ~1kar. Artlk ahireti diinyaya 
tercih etmemek ak1l kan degildir. , 

Kur'an-1 Kerim'in ta'limatma dikkat eden kimse, israilogullanna 
tevcih edilen bu emirlerin herkes i<;in, her zaman carl oldugunu goriir. 
(Seyyid Kutub, Fi Zilal'il-Kur'an, I, 143- 144) 

----oOo---
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4 7 - Ey isnlilogullan, size verdigim: nimetimi ve sizi 
alemlere ii.stii.n klldlgliDl hatlrlayln. 

Allah TeiUa israilogullannm gec;mi§lerine ve atalarma verdigi ni
metlerini ve kendilerine peygamberler gondererek, kitaplar indirerek 
zamanlarmdaki diger milletlere iisti.in k1lmasm1 hatirlatiyor. Nitekim 
Allah Teala ba§ka ayet-i kerlmelerde §oyle buyurmaktadir: «Biz on
Ian bir bilgiye dayanarak alemlere tercih etmi§tik.» (Furkan, 32), 
<tHani Musa kavmine demi§ti ki; Ey kavmim. Allah'm sizin iizeriniz
deki nimetini hatlrlaym. Hani sizden peygamberler yaratnn§ ve sizi 
hiikiimdarlar kilmi§ti ve size alemlerden hie; birine verilmemi§ olan 
§eyi vermi§ti.» (Maide, 30) 

Ebu Ca'fer el-Razi, Repi' ibn Enes'den o da Ebu'l-Aliye'den «Ve 
sizi alemlere iistiin kildik» ayeti konusunda §6yle dedigini nakleder : 
Kitap, peygamberler ve hiikiimdarllk verilerek o zamandaki alemler
den iistiin, kilmmi§lardi. Miicahid, Rebi' ibn Enes, Katade ve ismaiJ 
ibn Ebu Halid'den buna benzer bir rivayet nakledilir. Bu ayetin bu 
manaya hamledilmesi gerekir. <;unkii bu ummet (islam iimmeti) is
railogullanndan .daha iistiindiir. Zira Allah Teala bu iimmete hitaben 
§6yle buyurur : «Siz insanlar arasmdan c;Ikanlmi§ iimmetlerin en ha
yirlisisimz. Ma'rufu emreder, miinkerden nehyedersiniz ve Allah'a ina
mrsimz. Eger kitab ehli de inanmi§ olsalard1 kendileri ic;in daha ha
yirli olurdu.» (Al-i im'ran, 110). 

Miisned ve Siinen'de, Muaviye el-Ku§eyri'den nakledilir ki o Ra
.sulullah (s.a.)'m §6yle buyurdugunu soylemi§: Siz yetmi§ iimmetin 
yerine kaimsiniz. <;iinkii siz iimmetlerin en haytrlisi ve Allah katmda 
en iistiiniisiiniiz. Bu konuda hadisler pek c;oktur. Al-i imran suresinde 
bu ayeti naklederken zikredilecektir. 

- - - iZAHI - ----

israil, Ya'kub peygamberdir. Ya'kub peygamber, ishak'm, o da Ib
rahim peygamberin . ogludur. israilogullan ise yahudilerdir. 

Surenin ba§mdan buraya kadar konu, kitap (Kur'an) ve halkm 
bu konudaki ihtilafi iizerinde doniip dola§maktaydi. Miinafiklardan 
baz1 ornekler verilerek Allah'a ibadet emri tekrarlanmakta idi. Kur'an' 
m Allah katmdan geldigi belirtilerek, ihtar ve miijde haberleri dile ge-
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tirilmekte ve ardmdan da insanllgm yarat1ll§ konusu bahis mevzuu ol 
maktaydl. ~imdi ise soz ehl-i kitaba yoneliyor ve ozellikle yahudilere 
hitap ediliyor. Konu ise yine bti.tti.nti.yle Kur'an'm etrafmda donti.p do
la§Iyor. Yti.ce Allah Ya'kub peygamberin torunlarma seslenerek on
larm da atalan Ya'kub gibi Hakk'a tabi olmalanm belirtmektedir. 

Allah'm israilogullanm Firavun'un ve hanedamnm zulmti.nden 
kurtan§ml ve ilerde tafsilat1 gelecek olan saJISlZ himetleri hatlrlahl
maktadir. Peygamberler arasmda tefrik yapmaks1zm inanmalan ve 
ozellikle Abdullah oglu Muhammed (a.s.) in dogrulugunu kabullenmeleri 
belirtilmekte ve kendileri verdikleri sozleri tuttuklan takdirde, Allah 
Tef\la'mn da verdigi sozti. tutarak, dti.nya ve ahirette onlan nimetine 
erdirecegini bildirmektedir. Ehl-i kitabm Hz. Peygamberin getirdigi 
Kur'an'1 inkar yerine, tasdik eden ilk kitle olmas1 gerektigini bildirmek
te ve Kur'an'm Tevrat'taki gen;ekleri getirdigini ifade buyurmaktad1r. 
Allah'm apa~rk ayetlerini basit menfaatlarla degi§memelerini, dti.nyevi 
faydalarm ge~ici oldugunu ve Allah'tan ba§ka kimseden korkulmamas1 
gerektigini belirtmektedir. Sonra da bti.tti.n dinlerin ana esaslanndan 
olan bir ibadet olarak namaz krhp zekat verip Allah'm huzurunda hu§u 
ile egilmelerini emretmektedir. 

Eger hayret edilmesi gereken biri varsa, o da ba~kalanna hayret 
edip kendilerini unutan yahudi bilginlerinin durumudur. Onlar bir mum 
gibi, halkt aydmlatlrken kendilerini eritmektedirler. Allah'm kitabmt 
okuyan ve oradaki buyruklardan haberdar olan bir kitlenin insanlara 
iyiligi emredip te kendi nefsini unutmas1 uygun bir davram§ mrdrr? 
f?liphesiz ki bu, akrllr ki§ilerin yapacagr bir §ey degildir. ~u halde ina
mp Allah'tan yard1m dileyerek, kotti.lligli emreden nefsin arzularmdan 
ve §eytanm esaretinden kurtulmak i~in sab1r ve namazla Allah'a yo
neJmek gerekir. <;ti.nkti. · sabrr ve namaz kalblerin ve ruhlann cilasrd1r. 
Evet, bunlar; kalblerini imanla i'mar edip bti.tlin uzuvlanm namazm 
huzur ve gti.venine teslim edenlerden ba§kalan i~in <;ok zor i§lerdir. 
Ancak bir glin gelip Rabblarma kavu§acaklanm kabul edenler, yaptrk
lannin hesabrm verenler ve Allah'a doneceklerine inananlar bu agir 
yiikti kaldtrabilirler . 

-- - oOo 

48 - Ve 6yle bir gunden korkun ki ; o gunde kimse , 
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kimse if;in bir ~ey odeyemez. Sefaat kabul edilmez. Fidye 
ahnmaz ve onlar a~yardrm da edilmez. 

K1yamet Giiniinden Korkun : 

Allah TeaJa israilogullarma once nimetini hatlrlatt1ktan sonra bu 
uyanya dayall olarak klyamet gi.ini.i onlarm ba§ma getirecegi azabl ih

. tar etmektedir. «Ve oyle . bir gi.inden korkun ki, o gi.inde kimse, kimse 
ic;in bir §ey odeyemez.» Hie; biriniz birinize bir §ey veremezsiniz. Ba§ka 
ayet-i kerimelerde bugi.in hakkmda §6yle buyuruluyor: 

((Kimse digerinin yi.iki.ini.i yi.iklenmez.» (Fat1r, 18) 
«0 gi.in herkes kendi derdine di.i§er.» (A'bese, 37) 
«Ey insanlar, Rabbm1za kar§l gelmekten sakmm. Ba,banm oglu, 

ogulun da babas1 ic;in bir §ey odeyemeyecegi gi.inden korkun. Allah'm 
verdigi soz §i.iphesiz gerc;ektir. Di.inya hayatl sakm sizi aldatmasm. Al
lah'm affma gi.ivendirerek §eytan sizi ayartmasm.» (Lokman, 33) Bu 
nokta yollarm en belig olamd1r, yani baba ile c;ocugun birbirine hie;. 
bit fayda saglayamamas1 noktas1d1r. 

<<~efaat kabul edilmez.» Yani katirler ic;in. Ba§ka ayet-i kerimeler
de ise §Oyle buyurulur: «Artlk onlara §efaatc;Ilarm §efaatl fayda ver 
mez.» (Mi.iddessir, 48) Ve nitekim cehennem ehli hakkmda da §Ovle 
buyuruluyor : «Bizim ic;in ne bir §efaatc;I ve ne de s1cak bir dost v~:::- 
dir.» (~uara, 101) 

«Fidye almmaz.n Nitekim Allah Teala bir ba§ka ayet-i kerime'de 
§Oyle buyurur : ((Dogrusu o ki.ifretini§ ve katir olarak olmi.i§ olanlardan 
hie; birisinden yeryi.izi.ini.in dolusu altlm fidye olarak verse de kabul 
edilmez.» (Al-i imran, 91) 

((Muhakkak ki o ki.ifretmi§ olanlar, bi.iti.in yeryi.izi.ini.in ve onunla 
beraber bir mislinin kendilerinin olmasmi ve bunu kiyamet gi.ini.ini.in 
azabmdan kurtulmak ic;in fidye olarak vermeyi isterler de onlardan 
kabul olunmaz ve onlar ic;in elim bir azab vardir.» (Ra'd, 18), «0 kimse 
her fidyeyi verse kabul olunmaz.» (En'am, 70), «Bugi.in sizden bir fid
ye almmaz ve ki.ifretmi§ olanlardan da.» (Hadid, 11) Allah Teala on
lara bildiriyor ki; eger rasuli.ine inanmazlar ve onunla gonderilen ger
c;ege tabi olmazlarsa, k1yamet gi.ini.inde iizerinde bulunduklan hal ile 
Allah'a gelirlerse bu, onlara hie; bir fayda vermez. <;i.inkii o gi.in hi<; 
bir yakmm yakmllg1, hie; bir makam sahibinin §efaatl kabul edilmez, 
yeryi.izii dolusu altm da verseler fidyeleri kabul olunmaz. Nitekim Al
lah Teala bir ba§ka ayette §6yle buyurur: «Ey iman edenler, ah§veri
§in, dostlugun, §efaatin olmayacag1 giini.in gelmesinden once sizi nzik
landirdigimizdan infak edin.» (Bakara, 254) . ibrahim suresinde ise §6y
Ie buyurur : <timan etmi§ olan kullanma soyle, namaz1 k1lsmlar, all§-
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veri§ ve dostlugun olmayacag1 giiniin gelmesinden once kendilerine 
verdigimiz nz1ktan a~1k ve gizli infak etsinler.» (Ibrahim, 31). Ebu 
Ca'fer el-Razi, Rebi' ibn Enes'den ve Ebu'l-Aliye'den nakleder ki 

t J~ L,:.. .i>).,! ")' J ) fidye manasmad1r. ibn Ebu Hatim der ki : Ebu Ma

lik, Hasan, Said ibn Ciibeyr, Katade ve Rebi' ibn Enes'den buna ben
zer bir rivayet nakledilmi§tir. Abdiirrezzak der ki; bize Sevri A'me§ten, 
o da ibrahim el-Teymi'den o da babasmdan, o da Hz. Ali'den uzun bir 

hadisle nakleder ki ( J...WI J J _,-11 ) kelimeleri goniillii ibadet ve fa

riza demektir. Velid ibn Muslim, Osman ibn Ebu A'tike'den o da U'meyr 
ibn Hani'den aym §eyi nakleder. Bu kavil garibtir. Onceki kavil ise bu 
ayetin tefsirinde en ~Ik olamd1r. Bu konuda takviye edici hadisde 
varid olmU§tUr ki; ibn Cerir'in soyledigine gore bu hadis §Udur: Bana 
Niiceyh ibn Ibrahim Umeyye ogullanndan bir adamdan (~am halkm
dan olup ondan giizel ovgiiyle bahsetli) nakletti ki Rasulullah (s.a.) 'a 

j...WI ) nedir? denildiginde ( J...WI ) fidyedir, demi§ti. 

«Ve onlara yard1m da edilmez.» Hi~ bir kimse onlara yard1m edip 
Allah'm azabmdan kurtaramaz. Yukarda gec;tigi gibi hie; bir akraba
nm yakmhg1 ve hie; bir makam sahibinin makarm onlan kurtaramaz, 
fidye de kabul olunmaz. Bunlann hepsi ba§kalarmm ac1mas1 baki
mmdandir. Kald1 ki kendileri bakimmdan da kendilerine yard1m ede
cek kimse yoktur. Nitekim Allah Teala : «Onun ic;in ne bir kuvvet, ne 
de bir yardlmc1 vard1r.» buyuruyor. Yani kiifreden ki§inin ne fidyesini, 
ne de §efaatini kabul eder, hie; bir kimse O'nun azabmdan kurtaramaz 
ve hie; bir kimse O'nun elinden kafirleri c;ekip alamaz. «Biliyorsamz soy
leyin her §eyin hiikiimdar1Ig1 elinde olan, bannd1ran fakat himayeye 
muhtag olmayan kimdir? de.» (Mii'mim1n, 88), <<0 giin hie; bir kimse 
Allah'm azab ettigi gibi azab edemez. Hie; bir kimse onun vurdugu 
bag gibisini baglayamaz.» (Fecr, 25-26), «Size ne oldu ki birbirinizle 
yard1mla§m1yorsunuz? Hay1r, bugiin onlarm hepsi teslim olmu§lardir.» 
(Saffat, 25-26), «0 zamanlar Allah'1 b1rak1p da ona yakmhk peyda et
mek ic;in edindikleri .tannlar kendilerine yard1m etmeli degil miydi? 
Ama tannlan onlardan uzakla§tllar. Bu, onlann yalam ve uydurduk
lan §eydir.» (Ahkar, 28) 

Dahhak, ibn Abbas'dan naklederek der ki : ((Size ne oldu ki bugiin 
yardlmla§miyorsunuz?n ayetinden murad, size ne oluyor ki siz bugiin 
birbirinizden ahkoymuyorsunuz? Ama - ne yaz1k ki- bu sizin ic;in 
miimkiin degildir, demektir. ibn Cerir Taheri: «Ve onlara yard1m da 
edilmez» ayetinin te'vilinin §oyle oldugunu soyler: 0 giin hie; bir §efaatc;i 
onlara §efaat etmeyecegi gibi, hie; bir yard1mc1 da yard1m edemez. On
lardan hie; bir fidye kabul olunmaz. Orada arac1lar yok olmu§, rii§vet 
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ve §efaatc;iler kaybolmu§tur. 0 gun topluluklardan yard1mla§ma ve bir
birini destekleme kaldmlmi§tlr. Hukum; huzurunda §efaatc;ilerin ve yar
dimcilarm fayda vermedigi Cebbar ve Adil zatm hukmu olmu§tur. KO
tlilugu misliyle cezalandmr, iyiligi ise kat kat ((Onlan durdurun c;unkii 
kendilerine daha da sorulacaktlr. Size ne oldu ki birbirinizle yardlm
la§miyorsunuz. Hay1r bugun onlarm hepsi teslim olmu§lardlr.)) (Saffat, 
24- 26) 
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® S~j0 ;£""~ 
49 - Hani, sizi ogullanmz1 bogazlay1p, kadinlannizt 

sag b1rakarak en kotii i~kenceye tabi tutan Fir'avun hane
danmdan kurtarm1~tlk. Bu da sizin ic;in Rabb1n1z taraf1n
dan biiy\ik bir imtihand1. 

50 - Hani, bir de sizin ic;in denizi yannu~. ve sizi kur
tarmi~tlk. Fir'avun hanedan1n1 da, siz bak1p dururken su
da bogmu~tuk. 

Firavun ve israilogullan : 

Allah Teala buyurmaktad1r ki: Ey israilogullan uzerinize olan ni
metimi hat1rlaym. Rani, «sizin ogullarm1z1 bogazlaYIP kaduilarmlZI sag 
b1rakarak en kotU i§kenceye tabi tutan Firavun hanedamndan kurtar
tTII§tik.>> Hz. Musa'nm e§liginde sizi Firavun hanedarimm elinden kur
tarmi§tlk. Onlar size azabm en kotlisunu ve en agmm uyguluyorlardL 
Zira Firavun - Allah'm la'neti uzerine olsun- gen;ekten kendini deh
§ete dii§iiren bir rii'ya gormii§tU. Buna gore Kudiis'ten c;1kan bir ate§ 
M1s1r'daki k1ptilerin evine girmi§ti. Bu ate§ sadece israilogullarmdan 
bir ki§inin eliyle zeval bnlacag1 §eklindeydi. Denilir ki, Musahipleri onun 
yamnda israilogullarmm aralanndan bir adamm <;1klp kendilerine dev
let ve iistiinliik saglayacag1m beklediklerini soylemi§lerdi. in§aallah ye
ri gelince ac;1klanacagi gibi, fitneler hadisinde boyle nakledilmi§tir. i§
te bunun iizerine Firavun - Allah'm la'neti onun iizerine olsun - israil
ogullanndan bundan sonra dogacak her erkek c;ocugun oldiirUimesini . 
ve kizlann sag birakilmasiru emretti. 

Bu arada yahudilerin de i§lerin en agtr ve en horlaylcismda c;ah§-
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t1nlmasm1 emretti. Burada aZa.b, erkek ~ocuklarm bogazlanmas1 §ek
linde tefsir edilmi§tir. ibrahim suresinde ise buna at1f yap1larak; «size 
azabm en kotiisiinii tattlran, ogullarmlZl bogazlay1p kadmlanmzl diri 
b1rakan.» (ibrahim, 26) buyurulmu§tUr. :Su husus in§aallah Kasas su
resinin ba§mda ~ozkonusti edilecektir. Firavun ismi Mls1r hiikiimdar
lanria verilen ozel ad idi. Amalika ve digerlerinden katirler hep bu 
ad1 allyorlard1. Nitekim Kayser'in ~am'la beraber biitiin Rum diyar
lanna kral olanlara verilen ozel isim oldugu gibi. Keza iran'a hakim 
olan krallara, Kisra, Yemen'e hakim olan kafir krallara Tiibba' ad1 ve
riliyordu. Denilir ki Musa (a.s.) 'nm zamamndaki Firavun'un ad1; Veli<;l 
ibn Mus'ab ibn Reyyan'dlr. Denildi ki bunun ad1 sadece Mus'ab ibn 
Reyyan'dn·. Hangisi olursa olsun Allah'm la'neti onun iizerine olsun. 

«Bu da sizin i~in Rabb1mz tarafnidan biiyiik bir imtihandlr.» ibn 
Cerir der ki; sizi Firavun'un eli altmda azabtan kurtarmam1zla size 
yaptlg1m1z §ey, Rabbm1z tarafmdan sizin i~in biiyiik bir imtihan; yani 
biiyiik bir nimettir. Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'dan nakleder ki; 
buradaki imtihan, nimet demektir. Miicahid ise Rabb1mzdan biiyiik bir
nimettir §eklinde tefsir etmi§tir. Ebu'l-Aliye, Ebu Malik ve Siiddi ile 
digerleri de boyle demi§lerdir. Bela, -kelime..sinin ash imtihan ve dene
medir. Deneme iyilikle de olur, kotiiliikle de. Nitekim Allah Teala §6y!e 
buyurur: «imtihan olarak sizi iyilik ve kotiiliikle deneriz. Ve bize don
diiriiliirsiiniiz.» (Enbiya, 35), ccVe biz onlan iyiliklerle ve kotiiliiklerle 
denedik.» (A'raf, 98) ibn Cerir der ki; bela; daha ~ok §er i~in soylenir. 

Bu takdirde ( .~ . ...:; ~~ ) kokiinden gelir. Hay1r i~in oldugu zaman 

da ( ·~ _ ··~! .~i ) kokiinden gelir. 

uHani bir de sizin i~in denizi yarml§ ve sizi kurtarrm§tlk. Firavun 
hanedamm d.a siz bak1p dururken suda bogmu§tuk.» Sizi Firavun'un ve 
hanedahmm elinden kurtard1ktan ve siz Musa (a.s.) ile beraber Mlsir'
dan ~1ktlktan sonra, sizi aramak iizere Firavun da ~lkrm§tl. Biz ara
mzl denizle ay1rd1k. ill§aallah daha geni§ §ekilde ve mufassal olarak bu 
husus ilerde belirtilecektir. ccVe sizi Firavun'dan kurtard1k.» Sizinle 
onun arasma bir engel koyduk. ccVe siz bak1p dururken onlan suda 
bogduk.ll Maksad, bunun sizin gogsiiniize §ifa vermesi ve sizin dii§
mammzl hor gormenizi saglamas1d1r. 

Abdiirrezzak der ki; bize Ma'mer. .. Amr ibn Meynun'un bu a yet 
hakkmda §oyle dedigini bildirdi :Hz. Musa israilogullanyla birlikte <;I
kmca bu huslls Firavun'a bildirildi. Firavun onlan horoz otiinceye ka
dar takip etmeyesiniz dedi. Amr ibn Meymun der ki; Allah'a hamd ol
sun ki o gece sabaha kadar hi~ bir horoz otmedi. Sabah olunca bir ko
yun istedi ve kesildi. Sonra k1ptilerden altiyiiz bin ki§i toplamncaya ka
dar onun cigerini ~1karmam dedi. K1ptilerden altl yiiz bin ki§i topla-

Tefsir. C. II, F . 22 
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mncaya ·kadar cigerini c;1karmad1. Sonra hareket 'etti, Musa denize 
gelince, arkada§lanndan Yu§a' ibn' Nun denilen birisi, Rabbm nereden 
gec;memizi emretti? dedi. Mus~ da denizi gostererek, oniinden dedi. 
Yu§a' atm1 denize dogru kamc;Iladl, boytJ a§acak yere kadar geldi ve 
boyunu a§mca geri dondii, sonra «ey Musa, Rabbm nereden gec;memizi 
emretti?» dedi. Allah'a hamdolsun ki sen yalan soylemedin ve kandl
nlmadm diye ekledi ve _bunu iic; kere tekrarlad1. Sonra Allah Hz. Musa'
ya «asanla denize vur» diye vahyetti, o da asas1yla denize vurdu ve her 
yank daglar gibiydi. Sonra Mllsa ve beraberindekiler gec;tiler, arkala
rmdan Fir'avun da onlar1 izledi. Onlar biitiiniiyle denizin ic;ine girince 
Allah denizi onlann iizerine serdi. Bunun ic;in «Firavun hanedamm da 
siz bak1p dururken suda bogmu§tukn buyurdu. Yerinde ac;1klamas1 ge
lecegi gibi, seleften bir c;ok ki§i bOyle rivayet etmi§tir. 0 giiniin A§ura· 
giinii oldugu zikredilir. Nitekim Ahmed ibn Hanbel der ki; bize Affan ... 
ibn A}?bas'di:m nakletti ki o, §oyle demi§: RasUlullah (s.a.) Medine'ye 
geldi ve yahudilerin a§ura giinii oruc; tuttuklanm gordii ve buyurdu ki : 
Oruc; tuttugunuz bugiin ne giiniidiir? Onlar bugiin iyi bir giindiir, bu
gun Allah Azze ve Celle bizi, dii§manlanndan kurtard1 ve bunun iize
rine Mllsa (a.s.) o giin oruc; tuttu. Hz. Peygamber buyurdu ki: Ben 
Musa'ya sizden daha Iay1k1m ve RasUlullah (s.a.) da o giin hem oruc; 
tuttu, hem de oruc; tutulmasm1 emretti. Bu hadisi Buhari, Muslim, 

· Nesei, lbn Mace degi§ik yollardan Eyyub el-Sahtiyani'den yukarda ge
c;en §ekilde rivayet ederler. Ebu Leyla el-Mevs11i, Enes ibn Malik'den 
nakleder ki, Hz. Peygamber (s.a.) §oyle buyurmu§: Allah a§ura giinii 
israilogullarma denizi yard1. Bu hadis bu §ekliyle zayiftlr, zira ravileri 
arasmda yer alan Zeyd, zay1f oldugu gibi onun §eyhi Yezid el-Rakka§i 
ondan daha da zayiftlr. 

®5JQ;~ 
51 - Ve hani, Musa ile k1rk geceyi vaidle~mi~tik. Yine 

siz zalimler olarak onun arkas1ndan buzag!y~ ( tann) edin
mi~tiniz. 

52 - Bundan sonra sizi, ~iikredersiniz diye affetmi~tik. 
53 - Hani, Musa'ya; hiday~te eresiniz diye kitab ve 

furkan (batlh hakdan ay1ran> vermi~tik. 

} 
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Buzag.ya Tapanlar : 

Allah Teala buyuruyor ki: Musa (a.s.) mn benimle mikata (sozle§
me) gitmesinden sonra sizin buzag1ya tapmamz ve benim sizi tekrar 
affetmemdeki nimetimi hat1rlaym. A'raf suresinde zikredildigi gibi bu 
sozle§me k1rk giin siireliydi. Sozle§me siiresi son, bulunca israilogullan 
buzag1ya tapmm1§lard1. Nitekim orada Hakk Teala «Musa ile otuz gece 
sozle§mi§tik ve onu on gece ile tamamlami§tlk». Deniliyor. Bu siire, bii- · 
tiiniiyle Ziilkade ay1 ve Ziilhicce'nin son on · giiniiydii. Ondan sonra 
Firavun kavminden kurtulup denizden ge~meleri ger~ekle§mi§ti. 

«Hani Musa'ya hidayete eresiniz diye kitab ve fiirkan vermi§tik.11 
Kitaptan maksad Tevrat'tlr, Furkan ise hakla batlll, hidayetle sapik
llgi ay1ran §eydir. A'raf suresindeki ifadeden anla§1ldlg1 gibi bu da de
nizi ge~melerinden sonra olmu§tu. Nitekim Allah Teala §Oyle buyur
maktadir: «Biz ilk nesilleri helak ettikten sonra Musa'ya insa.nlara bel
geler. ta§Iyan kitab1 vermi§t~k. Onda insanlar i«;in belgeler, hidayet ve 
rahmet vard1r, belki dii§iiniirler diye.11 (Kasas, 43) 

54 - Hani, Musa kavmine: Ey kavmim buzag1ya ta.; 
p1nma.kla nefsinize zulmetmi~ oldunuz. Hemen yaradani
niza tevbe edlp nefislerinizi olduriin. Bu yaradaniniZin ka
tlnda sizin i¢in daha hayrrhdir, demi~ti. Allah da tevbe 
nizi kabul etmi~ti. Muhakkak ki Tevvab, Rahim 0' dur, 
0. 

Bu, Allah Teala'mn israilogullanmn buzag1ya tapmmalarmdan 
sonra. tevbelerini kabul edi§ §eklidir. Hasan el-Basrl merhum bu ayet 
konusunda der ki; Bu husus, buzag1ya tapmmalan sebebiyle kalple
rinde vaki olan hal iizerine zuhur etmi§ti. Nitekim Allah Teala bu hu
susta bir ba§ka ayet-i kerime'de §Oyle buyurur: «Ellerinden dii§iihce ve 
kendileriniJ1. sap1ttlklanm goriince dediler ki «eger Rabb1nnz bize mer
hamet etmez ve bizi bagi§lamazsa ... l) Hasan el-Basri dedi ki bu husus 
Musa (a.s.)'mn: «Ey kavmim, buzag1ya tapmmakla kendi nefsinize 
zulmetmi§ .oldunUZll dedigi s1radad1r. . 

Ebu'l,.Aliye, Said ibn Ciibeyr ve Rebi' ibn Enes «yaradammza tev-
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be edin» ayetin:deki Bari ( _;,.;~ ) kelimesinin yaratan demek ol

dugunu belirtmi§lerdir. Ben derim ki; burada yaratammza ifadesi, on
larm suc;lanm buyutmeye dikkatlerini c;ekmek ic;indir. Yani sizi ya
rattlgl halde ondan ba§kalarma tapt1gm1z yaradammza tevbe ediri. 
Nesei, ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim, Yezid ibn HarU.n'un ... ibn Abbas' 
dan naklettikleri hadiste o der ki: Allah Teala §oyle buyurdu: Onlann 
tevbeleri; israilogullarmdan her erkegin kar§lla§tlgt cocuk, anne ve 
babalardan her birisini oldurmesi ve oldururken de orada kimi oldtirdu
gune aldtrmamas1d1r. Allah'm muttali' oldugu suc;lanm Musa ve Ha
run'dan saklayanlar ooylece tevbe ettiler ve itiraf ettiler. Emrolun
duklan §eyi yaptllar. Allah Teala oleni de, oldureni de. affetti. Bu fit
neler hadisinden bir parc;a olup Taha suresinde in§aallah tamarm ge
lecektir. 

ibn Cerir Taberi der ki; bana Abdtilkerim ibn el-Heysem ... ibn Ab
·bas'dan nakletti ki, o §oyle demi§: Hz. Musa kavmine <<Ey kavmim, bu
zaglya tapmmakla nefsinize zulmetmi§ oldunuz. Hemen yaradammza 
tevbe edin, nefislerinizi oldurun. Bu yaradanm1zm katmda sizin ic;in 
daha hay1rhd1r>> demi§ti. Allah'da tevbelerini kabul etmi§ti. <<Muhakkak 
ki Tevvab, Rahim O'dur 0.» ayeti konusunda. §Oyle dedi. Musa kavmine 
Aziz ve Celil olan Rabb1mn emri olarak kendi nefislerini oldurmelerini 
emretti. ibn Abbas dedi ki: Buzagtya tapmmayanlar ise ayaga kalktl
lar, hanc;erlerini ellerine ald1lar, uzerlerine §iddetli bir karanhk c;oktti, 
birbirlerini oldtiruyorlardl. Karartl tizerlerinden aynlmca yetmi§bin ki§i 
oldurtilmti§tti. Oldurillenlerin her birisinin tevbeleri kabul edilmi§ti. Ka:
lanlann da tevbesi kabul olundu. 

ibn Cureyc der ki; Kastm ibn Ebu Bezze bana Mucahid ve Said 
ibn Cubeyr'in bu ayet konusunda §oyle dediklerini duydugunu bildirdi : 
Baz1lan bazllarma han~erle sald1rarak birbirlerini oldurdtiler. Adan1 
uzak ve yakm demiyordu. Ta ki Musa elbisesiyle i§aret etti ve ellerin
dekini attllar, sonra yetmi§bin ki§inin oldugu ac;1ga c;1ktl. Ve Allah 
Musa'ya vahyetti ki, bu kadar yeter. MU.Sa, bunun uzerine elbisesini gos
termi§ti. Katade der ki bu topluluk §iddetli bir §eyle emrolunmu§tU, 
ayaga kalkrm§lar b1c;akla birbirlerini dogruyorlardl. Allah Teala'nm On
lardan intikam almas1 son haddine ula§mca, b1c;aklar ellerinden dti§tti 
ve birbirini oldurmekten vazgec;tiler ve bu husus onlarm dirileri ic;in 
tevbe, oltileri ic;in §ahadet saylldl. 

Hasan el-Basri der ki; onlan kaskatl bir karanhk burtimti§tti, bir
birlerini oldurdiller, sonra karanltk ac;tldl ve bu, onlar ic;in tevbe oldu. 

Stiddi <<Nefislerinizi oldurtin» ayeti konusunda diyor ki; buzag1ya 
tapanlarla tapmayanlar k1hc;larla kar§l kar§lya geldiler. iki gruptan 
oldurtilenler §ehid oluyordu. Oldtirme o kadar c;ogaldl ki nerdeyse he
lak olacaklardt. Hatta aralarmdan yetmi§ bin ki§i olmti§tti ve nihayet 
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Hz. Musa ve Harun dediler ki; Rabb1m1z israilogullan helak oldu, Rab
bimiz, arta kalanlar, arta kalanlar dediler. Bunun uzerine Allah onlara 
silahlanm b1rakmalarm1 emretti ve tevbelerini kabul etti. Her iki grup
tan da oldurtilenler §ehid oluyordu. Kalanlarm da gunahlan bagi§lan
mi§ oluyordu. i§te Allah Teala'mn : «Allah da tevbenizi kabul etmi§ti. 
Muhakkak ki Tevvab, Rahim O'dur O.n kavlinin anlam1 budur. 

Zuhri der ki: israilogullan kendi kendilerini oldurmekle emrolu
nunca, aralarmda Musa (a.s.) da bulundugu halde k :§1 kar§Iya geldiler 
ve k1h~larla birbirine girdiler. Han~erlerle birbirlerini dogradllar. Musa, 
elini yukan kaldmm§ duruyordu. Birbirlerini yok edince, dediler ki; ey 
Allah'm ne·bisi bizim i~in Allah'a dua et. Hz. Musa'mn iki bilegin~ almi§, 
ellerini destek yapmi§lardl. Bir sure ooylece devam ettiler. Nihayet 
Allah onlarm tevbesini kabul etti ve birbirlerinden ellerini ~ekti. Bu
nun uzerine silah1 attllar. Hz. Musa ve israilogullan oltilerine ~ok uztil
dtiler. Allah Teala Hz. Musa'ya vahyetti ki; seni uzen nedir? Sizden ol
durtilmu§ olanlar benim kat1mda diridirler, riziklandmhrlar, sag kal
mi§ olanlarm da tevbesi kabul edilmi§tir. Bunun uzerine Musa ve is
railogullan sevindiler. Bunu ibn Cerir saglam bir isnadla rivayet eder. 
ibn ishak der ki; Hz. Musa kavmine donup buzag1y1 yakarak ktilunu 
denize att1gmda, ka\l'minden se~tigi kimselerle beraber Rabbmm huzu
runa ~1ktl. Onlan y1ldmm ~arpmi§tl. Sonra tekrar gonderildiler. Hz. 
Musa, Rabbmdan (buzaglYa tapmalarmdan dolay1) israilogullarmm· 
tevbesini kabul e~tmesini diledi. Allah Teala; . «hay1r ancak kendi kendi-

' Jerini oldururlerse kabul ederimn buyurdu. ibn ishak der ki; bana ula§·· 
bgma gore onlar Hz. Musa'ya biz Allah'm emrine sabrederiz, demi§ler. 
Bunun uzerine Hz. Musa buzag1ya tapmayanlann tapanlan oldurmesi-

: ni emretti. Onlar evlerinde oturdular. Digerleri kih~larla onlarm uzer
lerine sald1rdllar ve onlanoldurmeye ba§lad1lar. Musa (a.s.) aglad1, ka
dmlar ve ~ocuklar agla§maya ba§lad1lar. Hz. Musa'dan affedilmelerini 
diliyorle.rd1. Bunun uzerine Allah onlarm tevbesini kabul etti ve ken
dilerJni bagi§ladi ve Hz. Musa'ya da k1hglanm kald1rmalanm emretti. 

Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem der ki; Hz. Musa kavmine don
dugunde - ki bunlar Hz. Harun'la birlikte bir kenara ~ekilip buzag1ya 
tapmami§ olan yetmi§ ki§i idi- Hz. Musa onlara Rabbm1zla sozle§meye 
ko§un dedi. Onlar ey Musa tevbe var m1d1r? dediklerinde o da evet dedi . 
ve: «Hemen yaradammza tevbe edip nefislerinizi oldurtin. Bu, yaradam
mzm katmda sizin i~in daha hay1rhd1r demi§ti. Allah da tevbenizi ka
bul etti,~.>~ Kll~glan, karg1lan, hangerleri ve palalan stytrdtlar. Abdur
rahman ibn Z'eyd ibn Eslem der ki; onlarm uzerine kin yaygmla§tml
mi§tl, eiie·riyle .birbirlerine degiyor, ve birbirlerini oldiiriiyorlardi. Adam, 
babas1 ve ·kard~iyle kar§Ila§Iyor hi~ farkma varmadan onu oldiiruyor
du. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem der ki; Allah sabreden kuluna 
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merhamet etsin diye ~agn§1yorlard1. Allah'm nzasma nail oluncaya ka
dar onlarm oliileri §ehid olmu§, · dirilerinin de tevbesi kabul buyurul
mu§tu. Sonra «Allah da tevbenizi kabul etmi§ti. Muhakkak ki Tevvab, 
Rahim O'dur 0.>> ayetini okudu. 

55 - Bir de, hani siz : Ey Musa, biz Altah'1 apa~ik-M' 
gorunceye kadar sana inanmayacag1z, demi$tiniz de, ba
klp dururken sizi y1ld1nm c;arpm1~b. 

56- Sonra sizi, oliimunuzun arkas1ndan $iikredersi
niz diye diriltmi~tik. 

Allah'1 Apa~ikir Gormek isteyenler : 

Allah Teala buyuruyor ki; bir de sizi y1ldlnm ~arpmasmdan sonra 
diriltmemdeki nimetimi hatlrlaym. Hani siz beni apa~1k ve ayan beyan 
gormek istemi§tiniz. Halbuki ne sizin, ne de sizi-n gibilerin bu,na giicii 
yetmezdi. ibn Ciireyc, ibn Abbas'm bu ayet konusunda §oyle 'dedigini 
rivayet eder : «Ey Musa, biz Allah'1 apa§ikar goriinceye kadar sana inan
mayacagiZ.>> yani a~1k~a Allah'1 goriinceye kadar. ibrahim ibn Tah
man ... ibn Abbas'dan bu ayetin apa~1k Allah'1 goriinceye kadar ma
nasma geldigini nakleder. Aynca Katade ve Rebi' ibn Enes'den ,nakle
derek der ki; bunlar Hz. MU.Sa'nm s~mi§ oldugu yetmi§ ki§idir. Onlar 
Hz. Musa ile beraber gittiler ve bir ses i§ittiler. Bunun iizerine «biz 
Al1ah'1 apa§ikar goriinceye kadar sana inanmayacag1zn dediler. Ebu 
Ca'fer der ki; bir ses duydular ve y1ld1rima ~arp1ldllar. Duyduklan ses 
oliin diyordu. Mervan ibn el-Hakem Mekke minberinde okudugu hut-

... 
bede buradaki yildmm anlamma gelen ( W.L..::JI ) 'nin gokten gelen 

bir ses oldugunu soylemi§tir. Siiddi ise bunun at~§ oldugunu bildirmi§
tir. Urve Riiveym «Bak1p dururken sizi y1ldmm ~arpnn§tl.>> ayetini ·bir
birlerine bakarlarken, y1ldmm onlan ~arpnn!jtL Sonra ~junlar dirilmi§ 
.§unlar da helak olmu§tur diye tefsir etmi§tir. 

Siiddi der ki: «Baklp dururken sizi yildmm ~arpml§tl.>> Y1ldmmm 
~arpmas1yla oldiiler, Musa aghyor ve Allah'a dua ediyordu. «Yarabbi, 
sen onlann se~kinlerini helak ettin. Ben yanlarma vard1g1mda israil
ogullanna ne diyecegim? Sen istersen onceden beni de onlan da helak 
edersin, ancak i~imizdeki beyinsizlerin i§ledikleri yiiziinden bizi helak 
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eder misin?» diyordu. Allah, Mftsa (a.s.) 'ya vahyetti ki; bu yetmi§ ki§i 
. buzag1ya tapmanlardand1. Sonra Allah onlan tekrar diriltti, kalktilar, 

teker teker yR§amaya ba§ladllar. Bir klsrm digeriniil nasll dirildigini go
riiyordu. i§te Allah Teala'mn: ((Sonra sizi oliimiinuzun arkasmdan §iik
redersiniz diye yine diriltmi§tik» kavlinin manas1 budur. Rebi' ibn Enes 
der ki; onlarm Olmeleri kendileri i~in bir -ceza idi. Ecellerini tamamla
mak uzere oldukten sonra tekrar driltildiler. Katade de bOyle demi§ti. 

Muhammed ibn Cerir Taheri... Muh~:mriled ibn ishak'dan nakle
der ki o §Oyle demi§; Hz. Musa kavminiri yamna gelince, onlann buza
giya tapmd1klanm gordii. Karde§ine ve Samiri'ye st:iyleyeceklerini st:iy
ledi. Ve buzag1y1 par~alayarak denize atti: Sonra onlann arasmdan en 
sec;k1n yetmi§ ki§iyi se~ti ve dedi ki; ((Haydin Allah'a varm ve i§ledik
lerinizden dolay1 tevbe edip kavminizden geride b1raktiklanmz i~in ba
gi§lanma dileyin, oru~ tutun, temizlenin ve elbiselerinizi de antm.» Rab
bimn tayin ettigi vakitte mikat i~in Tur-u Sina'ya ~1kard1 onlan. Hz. Mu
sa buraya Rabbmm izniyle geliyordu. Bana anlatild1gma gore, Hz. Mu
sa'mn emrettigi §eyleri yerine getiren yetmi§ ki§i Allah ile · bulu§maya 
gittiklerinde dediler ki : Ey Musa, Rabbmdan bizim aduinza dile, Rab
bimizm sozunu duymak istiyoruz. Musa peki, olur dedi ve daga yak~ 
la§mca uzerine bir bulut kumesi geldi ve butun dag1 kaplad1. Musa yak
la§arak onun ic;ine girdi ve kavmine de yaklR§m, dedi. Musa Allah ile 
konU§tUgu Sirada parlak bir nftr beliriyordu ki ademoguilanrun hi~ 
birisi ona bakmaya gii~ yetiremiyordu. Ona perdenin arkasmdan baka
biliyorlardl. 0 se~ilenler de ona yakla§tllar ve bulutun ic;ine girince 
secdeye kapandllar ve Allah'm-Musa ile konu§tugunu dinlediler. Ona, 
§Unu yap, bunu yapma diye emir ve yasaklanm bildiriyordu; Allah'm 
emri tamamlamnca Musa'nm uzerindeki bulut ac;Ild1. Musa onlara yak
la§ti. Onlar dediler ki : 

((Biz Allah'I apa§ikar goriinceye kadar sana inanmayacagiZll. Bunun 
iizerine onlan sarsmti kaplay1verdi ve hepsi birden oldiiler. Musa kalk
h, Rabbma yalvanyor, dua ediyor ve diyordu ki: ((Rabb1m Sen istesen 
onlan daha once de helak ederdin ... )) Onlar sefahete dald1lar. ic;imiz
deki sefihlerin i§ledikleri yiiziinden arkamdaki israilogullanm da helak 
eder misin? Yani bu sefahetleri onlar i~in bir helaktir. Ben onlann 
arasmdan en se9kin yetmi§ ki§iyi se9tim. Tekrar kendilerine dondii-

. giimde onlardan hi9 birisi benimle beraber olmayacak. 0 zaman bir da
ha bana nasll guvenir de beni tasdik ederler? Musa Rabbu1a boyle yal
vanp duruyor ve ondan taleb ediyordu. Nihayet Allah onlarm ruhlanm 
geri getirdi. Hz. Musa, israilogullannm da tevbelerinin kabuliinii istedi. 
Allah, hay1r ancak· kendilerini oldururlerse diye buyurdu. Muhammed 
ibn ishak'm naklettigi bu kadardir. 

ismail ibn Abdurrahman der ki : israilogullan buzag1ya tapmma
larmdan dolayt tevbe edince ve Allah da emir buyurdugu gibi onlarm 
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birbirlerini oldiirmeleri halinde tevbelerini kabul buyuracagml belirtin
ce, Allah Tea.la, Hz. Musa'ya israilogullarmdan herkesin buzag1ya tap
ma:ktan dolay1 oziir beyan ederek huzuruna gelmelerini /emrettL Hz. 
Musa onlara bu takdirde tevbelerinin kabul edilecegini bildirdi. Kav
minden yetmi§ ki§i se~erek oziir dilemek i~in onlarla beraber Allah'm 
huzuruna gitti. Bundan sonra ismail yukarda anlatllan hadiseyi nak
lediyor. 

Abdurrahman ibn Zeyq ibn Eslem bu ayetin tefsirinde der ki : Hz. 
Musa Rabbmm katmdan Tevrat'm yaz1ll bulundugu levhalarla doniin
ce, kavminin buzag1ya tapnr;;tkta oldugunu gordii. Onlara kendi kendi
lerini oldiirmelerini emretti. Onlar bunu · yapmca Allah tevbelerini ka
bul buyurdu. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem der ki; Hz. Musa onlara 
§Oyle dedi : Bu levhalarda Allah'm kitab1, o kitapta da · Allah'm size em
rettigi emirler, yasaklad1g1 yasaklar vard1r. Onlar, senin bu soziinle o 
kitab1 kim alacakt1r? Allah'a andolsun ki, biz Allah'l apa~1k gormeden 
ve Allah bize goriiniip i§te kitab1m budur, onu allruz demeden almay1z. 
Allah'a ne oluyor ki : Seninle kon~§tugu gibi bizimle konu~muyor? 
dediler. Sonra Abdurrahman ibn Zeyd «Allah'1 apa§ikar goriinceye ka
dar sana inanmayacag1z.» ayetini okudu ve dedi ki Allah'dan bir gazab 
geldi ve tevbeden sonra onlan y1ldmm ~arptl, topluca oldiiler. Sonra 
oldiikten sonra Allah Teala onlan tekrar diriltti. Burada Abdurrahman 
ibn Zeyd ibn Eslem Allah Teala.'nm «Sonra sizi oliimiiniiziin arkasm
dan §iikredesiniz diye yine diriltmi§tik.>> a.yetini okudu. Musa onlara: 
Allah'm kitab1ru aim dedi. Onlar hay1r dediler. Musa: Size ne oldu? 
dediginde, onlar bize olan, Oliip sonra diriltilmi§ olmamizdir, dediler. 
Musa Allah'm kitab1ru aim, dedi, onlar hayir dediler, Allah meleklerini 
gonderdi ve iizerlerine dag1 kald1rdl. 
~ 
o} ~ ' <\-:' .. /\,.... ( ... \ ....... • J} .}.1•/ ""'o '?;'(.-(.i""'::,...._,/o '/-:'~"":' / 
\ uj.)v~~~.,l:J\J2;l\~ j/'\J~~\R~j 

® /} . / , .... > ~- · \ ' ... ~ . • .- t L:;_ I ~ }o / "\\ ' , /______.;, \ .... (.J ( \.!: "" 
. ._.>~~·...AI . .J v~.J~~ --' 

57 - Ve ustunuze bulutlan golge saptlk. Kudret hel
. vAsi ve bildircin indirdik. Size nz1k olani.k verdigimiz !?eY
lerin iyilerinden, guzellerinden yeyin. ·Onlar bize degil an
cak kendi nefislerine zulmet~ekteydiler. 

Bildncm Eti ve Kudret Helvas1 : · 

Allah Teala onlann ba§ma gelen felaketleri anlattlkta;n sonra ken
dilerine bolca .. ,vermi§ oldugu nime.tleri · ha~1rlatmaya b~§~Iyor. «Ve. iis-
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tuniize bulutlan golge yaptlk.» Bu beyaz bir buluttu. Qolde giine§in SI

cagmdan onlan korumak i~in golge olarak iizerlerine bulut gonderil
mi§ti. Nitekim Nesei ve digerleri fitneler hadisinde ibn Abbas'dan bOyle 
rivayet ederler ve derler ki; sonra Allah onlara bulutla golge yapti. ibn 
Ebu Hatim, ibn Omer'den, Rebi' ibn Enes'den, Ebu Miczer, Dahhak ve 
Siiddi'den ibn Abbas'm soyledigi gibi bir rivayet nakleder. Hasan ve 
Katade der ki ; ~olde Allah onlan giine§ten korumak i~in bulutu golge 
yapmi§tlr. ibn Cerir de der k~i; ba§kalan da bunun buluttan ~ok daha 
serin ve ~ok daha giizel oldugunu ooylerler. ibn Ebu Hatim der ki; bana 
babam .. . Miicahid'den nakletti ki; }:mradaki bulut bilinen bulut degil
dir. 0 Allah'm k1yamet giiniinde getirecegi buluttur ve sadece onlar ic;in 
gonderilmi§ti. ibn Cerir Musenna ibn ibrahim kanahyla Ebu Hiizeyfe'
den boylece nakleder. Sevri ve digerleri de Ebu Necih kanallyla Miica
hid'den bOylece naklederler. Allah en iyisini bilir ya, bu bulut, bildigi
miz bulut §eklinde degil ondan ~ok daha giizel, ~ok daha tatll ve gor
kemli imi§. Nitekim Siineyd tefsirinde Haccac ibn Muhammed kanally
la ibn Ciireyc'den ibn Abbas'm §oyle dedigini rivayet eder: ((Ve iistii
niize bulutlan-golge yaptlk.» Bu bildigimiz buluttan daha serin ve daha 
giizel bir buluttu. Allah· Teala'mn §U ayet-i celile'sinde bildirdigi bulut
lardan idi: «Onlar bulut gOlgeleri i~in de Allah'm azabm1 ve meleklerin 
tepelerine inip i§in bitmesini mi bekliyorlar? Biitiin i§ler Allah'a done
cektir.» (Bakara, 130) i§te meleklerin Bedir giinii getirmi§ oldugu bulut 
budur. ibn Abbas ~olde bulutun onlarla beraber oldugunu soylemi§. 

«Kudret helvas1 ve blld1rcm indirdik.» Miifessirler, kudret helvas1 

anlamma gelen ( ~~ ) menn'in ne anlama geldigi konusunda de

gi§ik gorii§ler serdetmi§lerdir. Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'dan nak
leder ki o §oyle demi§ : Kudret helvasi, onlarm iizerine aga~lara iniyordu 
ve onlar bu helvadan istedikleri §ekilde yeyip besleniyorlardl. Miicahid 
kudret helvasmm yapl§kan bir §ey oldugunu soyler. ikrime ise (kudret 
helvasmm) ~ig gibi bir §ey oldugunu ve Allah'm onlarm iizerine indir
digini bildirir. Siiddi der ki; onlar, ey :rv.J;usa burada bu §ekilde nas1l ola
cak, bizim i~in yiyecek nerede? dediler. Bunun iizerine Allah kudret hel
vasmi indirdi. 0, zencefil agacmm iizerine dii§iiyordu. 

Katade der ki; kudret· helvas1, onlarm bulundugu yere kar · iner 
gibi iniyordu. Siitten daha beyaz, baldan d~ha tat1Iyd1. Fecrin dogu
§Undan, giine§in do~u§una kadar olan siirede iniyordu. Ve herkes, o 
giin kendisine yetecek kadar allyotdU, daha fazlasui1 almca bozuluyor, 
kalmtyordu. Altmc1 giin olunca, cumartesi giiniine yetecek kadanm al
dtlar. Qiinkii 0 giin bayram ve istirahat giiniiydii. 0 giin, hi<; bir kimse 

. yiyecek pe§inden ko§muyordu ve :hi~ bir §ey istemiyordu. Bunlarm hepsi 
~olde olmil§·tu. 
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Rebi' ibn Enes der ki; kudret helvas1 bir i~ecekti. Bl:ll gibiydi ve 
onlarm iizerine inerdi. Onlar bunu suyla kan§tlnp i~erletdi.. Vehb ibn 
Miinebbih'e kudret helvas1 nedir? diye soruldugunda ince ekmektir, 
toz gibi veya iki kere ~ekilmi§ hurma ekmegi gibidir demi§. Ebu Ca'fer, 
ibn Cerir dedi ki, b~ma .. . Ahmed bin ishak, ~a'bi'den· §Oyle dedigini nak
letti. Sizin bu bahmz, kudret helvasmm yetmi§ par~asmdan biri gibi
dir . .. 

Maksad miifessirlerin kudret helvas1 konusundaki yorumlarmm bir
birine yakm oldugunun anla§Ilmas1d1r. Bir k1sm1 bunu yiyecek, bir kis
nu i~ecek olarak tefsir etmi§tir. Zahiri en iyi Allah bilir. Bilinen odur ki: 
maksad yiyecek, i~ecek ve diger §eylerden Allah'm onlara lutfettigi nes
nelerdir ki .onu kazanmak i~in ne zahmet, ne de ~aba harcami§lardu. 
Bilinen (kudret helvas1) tek ba§ma yendigi zaman tath bir tad1 var
d.lr. Su kan§tmlarak i~ildigi zaman tat11 bir i~ecektir. Ba§ka bir §eyle 
kan§tmhnca degi§ik bir ~e§it meydana gelir. Lakin ayette yalmzca kas
dedilen bu degildir. Bu husustaki delil Buhari'nin §U rivayetidir : Bize 
Ebu Vail ... Sa'd ibn Zeyd'den rivayet etti ki, Rasulullah (s.a.) §Oyle bu
yurmu§ : «Mantar kudret helvasmdandlr ve onun suyu goz i~in ~ifa
dir.» · Bu hadisi imam Ahmed, Siifyan ibn Uyeyne kanahyla Abdiil
melik'ten rivayet etmi§tir. Hadis~iler toplulugu kit.aplarmda bu hadi.se 
yer verirler. Ancak Ebu Davud yer vermez. Tirmizi bunun hasen ve 
sahih oldugunu soyler. Buhari, Muslim, Nesei de Hakem'in rivayetiyle ... 
Amr ibn Haris'den aym hadisi naklederler. 

Tirmizi der ki; bize Ebu Ubeyde ... Ebu Hiireyre'den rivayet etti ki 

RasUlullah (s.a.) §Oyle 1buyurmu§ : «iyi hurma ( ; ~~ ) cennetten 

gelmedir ve onda zehirlenmenin §ifas1 vardir. Mantar ise kudret hel
vasmdandir ve onun suyu .goz i~in §ifad1r.» Bu rivayeti yalmzca Tir
mizi nakletmi§tir. Sonra da bu hadisin hasen ve garib oldugunu soy
lemi§tir. Biz bunu ancak Muhammed ibn Amr'm .. . Ebu Said ve Cabir 
kanahyla naklettigi rivayetten tamyoruz. 

Hafiz Ebu Bekr ibn Merduyeh tefsirinde bir ba§ka yolla Ebu Hii
reyre'den nakleder ve der ki; biz.e Ahmed ibn Hasan ... Ebu Hiireyre'den 
nakletti ki Rasulullah (s;a.) §oyle buyurmu§ : «Mantar kudret helva
smdandu ve suyu goz i~in §ifad1r.» Bu hadis de bu §ekilde garibtir. 
Talha lbn Abdurrahman Ebu Muhammed diye kiinye verile!l Vas1t11 bir 
ki§idir. Denildi ki bu zatm Katade'den takib edilemiyecek baz1 §eyler 
rivayet ettigi soylenir. 

Tirmizi sonra der ki bize Muhammed ibn Be§§ar ... Ebu Hiireyre 
(r.a .) 'den nakleder ki Rasullah (s.a.) 'm ashabmdan bir topluluk de
diler ki ; mantar yeryiiziiniin ~i~ek hastahg1d1r. Rasulullah (s.a.) bu
yurdu ki; mantar kudret helvasmdandir ve suyu goze §ifadir. Acve (iyi 
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hurma) ise cennettendir zehire §ifad1r. Bu hadisi Nesei, Muhammed ibn 
Be§§ar . yoluyla ve ba§ka raviler kanahyla Ebu Hureyre'den nakleder. 
Nesei ve ibn Mace de Muhammed ibn Be§§ar kanahyla hurma hadisi
ni, ve her iki hadisi rivayet eder. Ancak bu I"ivayet tariki munkatl'dir. 
<;unku ~ehr ibn Hav§eb, Ebu Hureyre'den o da Al:x:lurrahman ibn Ga
nim'den o da Ebu Hureyre'den rivayet eder ki, onlar mantardan bah
sederlerken ve bir klsm1 mantann topragm <;i<;ek hastahg1 oldugunu 
soylerken, Rasftlullah (s.a.) mantar kudret helvasmdandir ve suyu goze 
§ifad1r, buyurmU§tUr. !mam Ahmed lbn Hanbel'ir soyledigi gibi, ~ehr 
ibn Hav§eb'den, Ebu Said ve Cabir'den menkul rivayetler de aktanl
mi§tlr. Esbat ibn Muhammed ... Ebu Said el-Hudri ve Cabir ibn Abdul
lah'dan rivayet ederek derler ki Rasftlullah (s.a;) §oyle buyurdu: Man
tar kudret helvasmdandlr ve suyu goze §ifadlr. iyi hurma cennettendir 
ve. zehire §ifad1r. . 

Nesei, «nemime» bahsinde Muhammed ibn Be§§ar yoluyla .. . Ebu 
Said ve Cabir'den Rasftlullah (s.a.) m §oyle buyurdugunu rivayet eder: 
Mantar kudret helvasmdand1r ve suyu goze §ifad1r. Sonra Nesei ve ibn 
Mace degi§ik yollarla bu hadisi A'me§, Ebu Bi§r ve ~ehr ibn Hav§eb 
kanahyla Ebu Said ve Cabir'den naklederler. · Bu had1si Nesei ve ibn 
Mace Said ibn Muslim kanahyla A'me§'den rivayet eder. Aym hadisi 
:ibn Merduyeh, Ahmed ibn Osman kanahyla Ebu Said el-Hudri'den ri
vayet eder. Buna gore o demi§ ki; Rasulullah (s.a.) bir gun yamm1za 
geldi elinde mantarlar vard1 ve buyurdu ki, mantar kudret helvasm
dandu· ve suyu goze §ifad1r. Bu hadisi Nesei, Amr ibn Mansur kanahy
la ... ibn Merduyeh'den rivayet eder. Sonra A~bdullah ibn ishak ka
nahyla ... A'me§'den nakleder. Keza Nesei bu hadisi Ahmed ibn Os
man kamihyla Ubeydullah ibn Musa'dan rivayet eder. Bu hadis Enes 
ibn Malik'in rivayetiyle de nakledilir. Nitekim ibn Merduyeh der ki; 
bize Muhammed ibn Abdullah ... Enes ibn Malik'den nakletti ki Ra
sulullah (s.a.) m ashabl ayet-i kerime'de bahis mevzuu edilen : «<;irkin 
bir soz yerden kopanlmi§ koku olmayan kotu bir agaca benzer.» (ibra
him, 26) ayeti konusunda §Uphelenmi§lerdi. Baz1lan bunun mantar ol
dugunu zannederiz demi§lerdi. Bunun uzerine Rasulullah (s.a.) bu
yurdu ki; <<mantar kudret helvasmdandlr ve suyu goze §ifad1r. Acve 
(bir nevi hurma) ise cennettendir ve onda zehirden §if a vard1r ... )) Bu 
hadisin ash Hammad ibn Seleme rivayetiyle de mahfuzdur. Tirmizi ve 
Nesei onun kanahyla bu hadisi rivayet etmi§lerdir. Dogruyu en iyi Al
lah bilir. Nesei'nin «nemime)) bahsinde rivayet ettigi gibi ~ehr ibn 
H'av§eb kanahyla da ibn Abbas'dan nakledilmi§tir. 

Denildigi gibi esas ihtilat, ~ehr ibn Hav§eb uzerindedir. Muhte
meldir ki o, bu hadisi ezberlemi§ ve butun bu yollarla rivayet etmi§tir. 
Olabilir ki o bunu sahabeden dinlemi§ veya bazilan ona sahabeden nak-
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Ietmi§lerdir. Zira ona kadar gelen isnadlar saglamd1r, o ise yalana 
dayanmaktadn·. Hadisin asll, Said ibn Zeyd'in rivayetinde gec;tigi §ekil
de mahfuzdur. 

Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'dan nakleder ki; selva b1ld1rcma ben
zer bir ku§tu ve onu israilogullan yiyorlard1. Siiddi, Ebu Malik ve Ebu 
Salih kanallyla ibn Abbas'dan ve Miirre kanallyla da ibn Mes'ud ve 
ashabdan bir topluluktan nakleder ki; Selva b1ld1rcma benzer bir ku§
tu. ibn Ebu Hatim ... ibn Abbas' dan nakleder ki, selva blld1rcmd1r. Mii
cahid, ~a'bi, Dahhak, Hasan, ikrime, Rebi' ibn Enes (Allah'm rahmeti 
onlarm iizerine olsun) de boyle demi§lerdi. 

ikrime der ki; selva bir ku§tur. Cennette olan ku§lar gibidir. Ser
~eden biraz daha biiyiik veya o kadard1r. Katade der ki Selva kirmizim
brak bir ku§tu, onu giiney riizgan oralara getiriyordu ve adam ondan 
o giin kendine yetecek kadanm kesiyordu. Daha fazla kesecek olursa 
bozuluyor ve kalm1yordu. Altmc1 giine gelindiginde o giin i~in ve ye
dinci giin yetecek kadanm aldtlar. <;iinkii ertesi giin ibadet giiniiydii 
ve o giin hi<; bir §eY yap1lmaz ve hi~ bir §ey aranmazd1. 

Vehb ibn Miinebbih der ki; Selva giivercin gibi e.tlice bir ku§tur. 
Cumartesinden cumartesiye geliyor ve israilogullan ondan allyorlardl. 
Vehb ibn Miinebbih; bir ba§ka rivayetinde §oyle der: israilogullan Hz. 
Musa'dan et istediler. Allah Teala onlara dedi ki; ben sizi yeryiiziinde 
en az bulunan etle doyuracag1m ve iizerlerine bir riizgar gonderdi, ~a
dirlarmm ~evresinde b1ldircmlar yaytldl. Gokte bir m1zrak boyu uc;ll
yorlardl, ertesi giin i~in de biriktirdiler, etler ve ekmekler bozuldu. 

· Siiddi der ki; israilogullan ~ole girdiklerinde Musa (a.s.) 'ya dedi
ler ki biz burada ne yapacag1z, hani yemek? Allah onlara kudret hel
vasml indirdi. ~udret helvas1 zencefil agacmm iizerine yag1yordu. Son
ra selva indirdi ki bu b1ld1rcma benzer veya biraz daha biiyiik ku§tu. 
Onlardan her birisi ku§u tutup bak1yor; eger etlice ise kesiyor, yoksa 
b1rak1yordu. Ku§ etlenince tekrar geliyordu. israilogullan dediler ki; bu 
yiyecek, ya i~ecek nerede? Hz. Musa'ya emredildi o asas1yla ta§a vur
du, ta§tan oniki kaynak birden fi§k1rd1. israilogullanndan her sibt bir 
kaynaktan i~ti. Bunun iizerine dediler ki i~e~ek bu, ya golge nerde? 
Allah onlann iizerine bir bulut gonderdi. Onlar bu bulut, ya golge ne
rede? dediler. Onlarm elbiseleri ~ocuklann uzamas1 gibi kendileriyl~ 

beraber uzuyordu ve hi~ eskimiyordu. i§te Allah Teala'mn: «Ve iistii
niize bulutlan golge yaptlk. Kudret helvas1 ve b1ld1rcm indirdik.n aye
tiyle kasdolunan budur. Ve yine: «Hani Musa kavmi i<;in su anyordu. 
Ona asam ta§a vur dedik. Bunun iizerine ~a§tan oniki goz f1§k1rd1 ve her 
topluluk i~ecekleri yeri bildi.>> (Bakara, 60) ayetinde de kasdolunan bu
dur. Vehb ibn Miinebbih ve Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem'den de 
Stiddi'nin dedigi gibi bir rivayet nakledilir. 
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Siineyd ... ibn Ciireyc'den nakleder ki o, ibn Abbas'm §oyle de
digini rivayet etmi§tir: <;olde onlar i~in kirlenmeyen ve y1pranmayan 
elbiseler yaratildi. ibn Ciireyc der ki; adam kudret helvasmdan ve bll
dircmdan bir giinliik yiyeceginden daha fazlasmi alacak olsa bozulur
du. Ancak cum'a giinii cumartesi giiniiniin yiyecegini de ahrlardi ve 
bmmlmazdi. 

«Size nz1k olarak verdigimiz §eyin iyilerinden, giizellerinden yiyin.» 
Bu, nimetlerin miibah olu§unun ve ilahi lutfun belirtildigi emirdir. 
((Onlar bize degil ancak kendi nefislerine zulmetmekteydiler.» Biz onla
ra kendilerine nz1k olara:k verdiklerimizi yemelerini ve bize ibadet et
melerini emretmi§tik. Nitekim bir ba§ka ayet-i kerime'de §Oyle buyu
rulur: «Rabbmizm nzkmdan yiyin ve O'na §iikredin.» Ama onlar bu 
emre muhalefet ettiler, inkar ettiler ve kendi nefislerine zulmettiler. 
Hem de apa~1k mucizeleri, kesin delilleri ve harikulade hadiseleri gor
diikleri halde. i§te burda Muhammed (s.a.) 'in ashabmm (r.a.) diger 
peygamberlerin ashabma iistiinliigii, srubn, sebat1 ve diretmeyi§leri or
taya ~1k1yor. Peygamberin ashabmm seferlerde ve sava§larda peygam
berle nas1l ~ah§bklan goriiliiyor. Bunlardan birisi Tebuk senesidir. 0 
susuzlukta, o §iddetli s1cak ve yorgunlukta harikulade hi~bir §ey iste
memi§ler ve bir §ey beklememi§lerdi. Kald1 ki bu kendi peygamberle
rine ~ok daha kolayd1, sadece a~llktan bitkin dii§tiiklerinde yemeklerini 
~ogaltmasmi istemi§ler ve yanlarmdaki yemekleri getirmi§lerdi ki an
cak bir kuzunun ~okecegi yer kadar tutuyordu. Dua etti ve herkesin be
raberindeki kab1 doldurmasim buyurdu ve onlar doldurdular. Keza su
ya muhta~ olduklarmda Allah Teala'dan diledi ve bir bulut gelip onlan 
suya bogdu, i~tiler, develerini sulad1lar, kaplanm doldurdular. Sonra 
bir de baktilar ki o bulut karargahm otesine ge~mi§ degil. i§te Allah'm 
kaderiyle birlikte yiiriimek ve Rasf:J.lullah (s.a.) 'a tabi olmak konusun
daki en miikemmel baglihk ornegi bunlarmki idi. 

58 - Hani, ~u kasabaya girin, dilediginiz yerde iste
diginizi bol bol yeyin, kap1s1ndan secde ederek girin. af
fet deyin, kusurlanmzl ortelim. iyilik edenlere daha da ar
t~racagiZ, demi~ti'k. 
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59- Zulmedenler sozii; kendilerine soylenenden ba.Q
krunyla degi~tirdiler. Biz de fasrkhk etmelerinden dola
YI 0 zalimlerin iistiine gokten korkunc; bir azab indirdik. 

Verilen Buyrugu Degi§tinmler: 

Allah Teala onlann cihaddan yi.iz~;ev-irip mukaddes topraklara gir
meyi§lerini k1myor. Musa (a.s.) 'mn e§liginde M1s1r diyarmdan gelip ata
lan israil'den kendilerine miras olarak kalan mukaddes topraklara gir
mekle emrolunduklan ve oranm kafir halk1 olan Amalika ile sava§
malarl buyuruldugu zaman onlar sava§tan vazge~;ip zay1f di.i§meyi ve 
feryad-u figan etmeyi tercih ettiler. Allah Teala da ceza olarak kendi
lerini ~;ole di.i§i.irdi.i. Nitekim bu husus Maide suresinde sozkonusu edil
mektedir. Si.iddi, Rebi' ibn Enes ve Katade'nin de zikrettigi gibi bu bel
denin Kudi.is olmas1 en dogru gori.i§ti.ir. 

Baz1lan ise bu beldenin Eriha oldugunu soylerler. Bu uzak bir go
rii§ti.ir. Qiinki.i Eriha, onlarm yollan · tizerinde degildi. Onlar Eriha'ya 
degil, Kudi.is'e dogru gitmi§lerdi. Nuh oglu Yu§a' (a.s.) ile beraber kirk 
y1l c;olde · kald1ktan sonra 1;1kmi§lar ve · Allah bir cum'a ak§ami onlara 
fethi mi.iyesser k1lmi§tl ve bu fetih gerc;ekle§inceye kadar gi.ine§ tutul-

. . ' 
mu§tu. Eriha ise Israilogullan ic;in kasdedilen bir belde degildi. Bu 
§ehri fethedince; memleketlerini kendilerine geri verdigi, c;olden ve 
sap1khktan kurtard1g1 ic;·in Allah'a §iikiir ni§anesi olarak §ehre kapism 
dan secde ederek girmeleri emrolunmu§tu. 

Avfi, tefsirinde der ki; ibn Abbas «Kap1smdan secde ederek girin.l' 
ayetinin, «ri.iku ederekll manasma oldugunu soylemi§tir: ibn Cerir der 
ki; bize Muhammed ibn Be§§ar, ibn Abbas' dan nakletti ki : «KapiSmdan 

· secde ederek girinll ayetiyle ki.ic;i.ik kap1smdan egilerek (ri.iku ederek 
girin) demek istenmi§tir. Hakim, Si.ifyan'dan, ibn Ebu Hatim de Siif
yan (el-Sevri)'dan bu hadisi rivayet eder. Hasif ise der ki, ikrime, ibn 
Abbas'dan nakletti ki bu kap1 k1ble tarafmda imi§. Mi.icahid, Si.iddi, 
Katade. ve Dahhak, bu kapmm mukaddes ev olan Kudi.is'i.in Hitta ka
piSI oldugunu soylemi§lerdir. ·Hasif der ki; ikrime, ibn Abbas'dan nak
letti ki onlar zorla girmi§ler. Si.iddi. .. Abdullah ibn Mes'ud'dan nakleder 
ki onlara kap1dan secde ederek girin denildigi halde kendileri emredi
lenin tersine ba§lanm kald1rarak glrmi§lerdi. 

«Affet, deyin ... ll Sevri.. . ibn Abbas'dan nakleder ki; ( .4l-. . ; ke- . 

limesi affet veya af dileyin demektir. Ata, Hasan, Katade, Rebi' tbh 
Enes'den de aym §ekilde bir rivayet nakledilmi§tir. Dahhak, ibn Ab-

bas'dan nakleder ki, ( a-. ljji.J ) ayeti bu i§ haktJr, size soylen

digi gibidir, deyiniz manasma gelmektedir. 
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ikrime ise «La ilahe illallahll anlamma geldigini belirtmi§tir. Ev

zai der ki; ·ibn Abbas'a ( 4h> I)~.J ' 'ayetini soran bir ki§iye -ki Ev

zat onun adtm zikretmi§tir- gunahlmz1 ikrar edin demek oldugunu 
soylemi§tir. Hasan ve Katade de gtinahlanrmz1 iskat et, manasma gel
digini soylerler. 

«Kusurlanmzl orteriz. Iyilik edenlere daha da arttracagtz.» Bu ayet 
yukardaki emrin cevab1d1r. Yani, siz, bizim emrettigimiz §eyi yaparsa
mz kusurlanmz1 bagt§lar ve iyiliklerinizi kat kat artmnz, demektir. 

Mes'elenin ozu §U §ekUdedir : Mekke'nin fethi esnasmda mtisluman
lar, fiilen ve kavlen Allah'a §Ukredip Allah katmda sevilen amellerin pe
§lnden ko§malan istenmi§tir. Nitekim Allah T_eala .bu konuda Nasr su
resinde §Oyle buyuruyor : «Allah'm yard1rm ve fethi gelip insanlarm Al
lah'm dinine akm akm girdiklerini gortince, Rabbm1 · hamd ile tesbih 
et, O'ndan magfiret dile; c;unku 0, tevbeleri daima kabul edendir.>> 
(Nasr, 1 - 3) Bu ayeti baz1 mufersirler, fetih ve zafer amnda daha c;ok 
zikir ve magfiret dilemek §eklinde tefsir etmi§lerdir. ibn Abbas ise bu 
ayeti Hz. Peygambere, ecelinin (geldiginin) bildirildigi §eklinde yorum
lamt§tl. Hz. Orner (r.a.) de bu manay1 <;:tkarmt§tl. Hz. Peygambere Mek
ke'nin fethi esnasmda magfiret emrinin gelmesiyle, ve fetih esnasmda 
magfiret dilemekle emredilmesiyle, ecelinin geldiginin bildirilmesi ara
smda c;eli§ki yoktur. 

Nitekim Allah'm RasulU zafer amnda huzur-u ilahi'de huzu' ile 
egilirdi. Rivayet edilir ki: Hz. Peygamber Mekke'nin fethedildigi gun, 
Mekke'ye ytiksek tepeden inerken Rabbma huzu' ile boyun egmi§ti. 
Oyle ki sakall nerdeyse egerinin online degecek durumda .idi ve boylece 
Allah'a §Ukrediyordu. Sonra §ehre girince gusul etti ve sekiz rek'at na
maz ktldl. 0 zaman ku§luk vaktiydi. Baztlan dediler ki; bu ku§luk na·· 
maztydt, baztlan da dediler ki; bu fetih namaz1yd1. Boylece devlet ada-
mt ve imamlar ic;in bir beldeyi fethedince oraya ilk girdigi strada sekiz 
rek'at namaz ktlmas1 mtistehab saytldl. Nitekim Sa'd ibn Ebu Vakkas 
(r.a.) ~isra'mn sarayma girince, orada sekiz rek'at namaz ktlmt§tl. Bu 
sekiz rek'atm her rek'atmm aras1 bir selanua aynhr. Denildi ki hepsinde 
tek bir selam verilir. Dogruyu en iyi bilen Allah Teala'dtr. 

<<ZulmedenlE~r kendilerine soylenen sozu degi§tirdiler.» 
Buhari der ki; bana Muhammed ... Ebu Hfueyre (r.a.) 'den nakletti 

ki Hz. Peygamber §6yle buyurmu§ : , 
«israilogullanna kaptsmdan secde ederek girin ve affet deyin» de

. ~ildigi halc'le mak'adlan tistunde emekleyerek girdiler ve sozu deg!§ti
. rerek ( ', ~ ) yani bir arpa ic;inde bugday tanesi dediler . . Bu hadisi 
Nesei, Muhammed ibn ismail k~nahyla ibn Mubarek'ten nakleder ve 
der ki; bize Ma'mer He~m ibn Munebbih'den rivayet etti ki o, Ebu 
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Hiireyre'nin §oyle dedigini i§itmi§: Ra.sulullah (s.a.), «israilogullarma 
Allah Teala Kaptsmdan secde ederek girin, affet deyin kusurlarmtzi 
orteyim. iyilik edenlere daha da artiracagiZ.» buyurdu. Onlar, sozii de
gi§tirdiler, kapllarmdan arkalan iistii emekliyerek girdiler ve arpa 
i«;inde bugday tanesi dediler. Bu hadis sahihtir. Buhari; ishak ibn 
Nasr'dan ve Miislim; Muhammed ibn Nafi'den, Tirmizi Avf ibn Hii
meyd'den ve hepsi de Rezzak'dan nakletmi§lerdir. Ve Tirmizi bu ha
di8in ha.sen, sahih oldugunu sayler. 

-Muhammed ibn Ishak der ki; bana Salih ibn Keysan'm, ·Tev'eme'
nin kolesi Salih'den, onun da Ebu Hiireyre'den ve ibn Abbas'dan nak
lettigine gore, onlarm sozii degi§tirmeleri Raslilullah (s.a.) m bildirdi
gine gore §oyle olmu§ : secde edilerek girmeleri emrolunan kaptdan 
arkalan iistii emekliyerek girmi§ler ve arpa i<;in de bugday diyorlar
llll§. Ebu Davud der ki ... Ahmed ibn Salih, Ebu Said el-Hudri'den, o 
da Ra.slilullah (s.a.) dan nakleder ki, Allah'm Rasulii §Oyle buyurmu§ : 
Allah, israilogullarma «Kaptsmdan secde ederek ·girin, affet deyin, ku
surlarmtzi orteyim» buyurdu. Sonra Ebu Davud aym hadisi Ca'fer ibn 
Miisafir kanallyla ... Hi§am ibn Sa'd'dan aym ifadelerle nakleder. Bu 
hadisi o miinferid olarak harfler kitabmda muhtasar §ekilde rivayet et
mi§tir. ibn Merduyeh der ki; Abdullah ibn Ca'fer ... Ebu Said el-Hud
ri'den rivayet eder ki o §oyle demi§ :Biz Rasulullah (s.a.) ile birlikte 
gece yiiriiyii§e «;Iktlk, gecenin sonuna dogru zat el-Hanzal denilen te
peyi ge«;tik. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki; bu gece bu tepenin misali, 
Allah Teala'mn isra.ilogullarma dedigi gibidir : «Kaptsmdan secde ede
rek girin, affet deyin kuslirlanmz1 ortelim.>l 

Stifyan el-Sevri, Ebu ishak'dan, o da Berra'dan nakleder ki: «in
sanlardan beyinsizler yoneldikleri klbleden onlan «;eviren nedir diye
cekler. De ki Dogu ve Batl Allah'mdtr. 0, diledigini dogru yola eri§ti
rir.l) (Bakara, 142) ayeti konusunda Berra §oyle demi§. Bunu soyle
yenler yahudilerdir. «Onlara kaptsmdan secde ederek girin ve affet de
yin kusurlarmtzi ortelim» denildigi zaman onlar arkalan iistii girdiler 
ve i«;inde arpa bulunan ktrmtzi bugday, diyorlardl. i§te Allah Teala'nm 
<•Zulmedenler kendilerine soylenen sozii degi§tirdiler ... » ayeti bunu be
lirtmektedir. Sevri Siiddi'den ... 0 da ibn Mes'ud'dan nakleder ki 
( i.h> I}~.J ) ayeti yerine, onlar kendisinde arpa bulunan kirmiZI 

bugday taneleri dediler. Bunun iizerine Allah·Teala «Zulmedenler ken
dilerine soylenen sozii degi§tirdiler» ayetini inzal buyurdu. Esbat, Siiddi• 
nin ibn Mes'ud'dan §byle dedigini nakleder: Onlar ibranice «Hutti sem' 

aten ezbet mezba· ( 4jo ~) Gla..-. ~ ) dediler. Arap«;a «i«;inde siyah 

ktl bulunan, delik ktrmizi bugday tanesi" demektir. Bunun iizerine Al
lah Teala «Zulmedenler kendilerine soylenen sozu degi§tirdiler:l> buyur-
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du. Sevri. .. i:bn Abbas'dan ~<Secde ederek kapiSmdan girin.» a yeti ko
nusunda §Oyle dedigini rivayet eder. Egilerek kii~iik kap1dan girin. On
:Iar ise arka taraflarmdan girdiler ve arpa i~inde bugday dediler. i§te 
Allah Teali1'nm ~<Zulmedenler kendilerine soylenen sozii degi§tirdilerl) 
ayetinin manas1 budur. Ata, Miicahid, i:krime, Dahhak, Hasan, Katade, . 
Rebi' i:bn Enes ve Yahya i:bn Rafi'in de bOyle dedigi rivayet edilir. · 

Miifessirlerin zikrettiklerinin ozeti ve hadislerin aki§mdan ortaya 
t 

t;Ikan husus §Udur: Yahudiler kavlen ve fiilen Allah'm emrine boyun 
egmediler ve buyrugunu degi§tirdiler. ~oyle ki; onlarm secde ederek 
girmeleri emrolunmu§ken ba§lanm kald1rarak, emekliyerek girdiler . 

. ' C i.b-- ) yani giinahlahmiZl bagi§la demeleri emrolunmu§ken arpa 
i~inde bugday diyerek alay ettiler. Bu direnmerrin ve muhalefetin son 
smmyd1. Bunun tizerine Allah; onlara gazab1m ve fas1khklan, Allah'm 
itaatmdan ~1kmalan se•bebiyle azabm1 indirdi. Bu nedel'lle <<biz de fa
Slkhk etmelerinden dolayt 0 zalimlerin iisttine gokten korkun<; bir azab 
indirdik» buyurdu. 

Dahhak, i:bn Abbas'dan naklen der ki; Allah'm· kitabmda ge~en her 

?. Jli ) kelimesi ile azab kasdolun"!:lr. Miicahid, Ebu Malik, Siiddi, 

Hasan ve Katade'den de bu kelim~nin azab anlariuna geldigi rivayet 

edilmi§tir. Ebu'l-A~~ye ise ( :_r; }1,. · ) kelimesinin gazab · oldugunu 

soyler. ~a'bi de ( ~ }\ ) kelimesini ya taftn, yahut da dolu oldu

gunu soyler. Said i:bn Ctibeyr de bunun taun oldugunu soyler. 
i:bn Ebu Hatim der ki; bize Ebu Said ... Hii~eyffie i:bn Sa bit (r.a.) 

den naklen der ki; 
Rasftlt1llah (s.a.) §Oyle buyurdu: ~<Taun, bir azabtlr. Onunla siz

den once ge~enler azablandmlmi§lardl.» Bu hadisi Nesei, Siifyan el
Sevri'den rivayet eder 'ki hadisin ash Buha.ri ve Miislirn'in sahihinde 
Habib i:bn Ebu S~d'den rivayet edilen §U had.istir : · 

. ,, ' , , , :. ' , ' . ~ ,-.. :-...~: . ·~. \U ·-~~\ ; 
:r-,J., .7UIJ'!.J: '3r : r, , 

~<Bir yerde taun oldugunu duyarsamz oraya gi.imeyiniz.» 
i:bn Cerir der ki; bana Yun~ i:bn Abd'iil-A'la ... Usame i:bn Zeyd 

'(r.a.) den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: «Dogrusu bu 
ac1 ve hastahk bir azabd1r. Onunla sizden once ge~en milletlerden ba
ZlSI azablandinlrm§trr.» Bu hadisin ash Buhari ve Miislim'in sahih'inde 
Ziihri kanallyla Amir i:bn Sa'd'dan tahric edilrni§tir. 

Tefsir, C. II, F. 23 
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60 - Hani, bir vakit Musa kavmi i~in su araymca 
asanla ta~a vur" demi~tik de, ta~tan oniki ~e~me fi~kir
mi~. her ziimre su alacag1 yeri ogrenmi~ti. Allah'm nzkln
dan yeyin, i~in, yaln1z yeryiiziinde_ bozgunculuk yaparak, 
kan~1khk ~lkarmay1n. 

Ta§tan Kaynayan Oniki (;e§me : 

Allah Teala buyuruyor ki; Ey israilogullan nimetirrii hat1rlaym. 
Hani peygamberiniz Musa (a.s.) benden sizin i~in su isterken, onun 
istegini kabul etmi§, kolayca beraberinizde ta§man ta§tan sizin i~in su 
~1karmasm1 saglarm§tlm. Sizin i~in o ta§tan oniki goz fJ§klrtmi§tlm ve 
her gozii bir s1bt i~in aYlrffil§tlm. Biitiin bunlan onlar gormii§lerdi. Oy
leyse siz kudret helvasmdan ve b1ld1rcmdan yeyin. Size ~1kard1gim bu 
sudan -yorulmadan ve zahmet c;ekmeden ic;in ve size bunlan musahhar 
k1lan Allah'a ibadet edin. Yeryiiziinde bozgunculuk yaparak kan§Ikhk 
c;1karmaym. Nimeti L,syan ile kar§Ilamaym. Aksi takdirde o nimet eli
nizden ahmr. Miifessirler bu konuyu geni§c;e anlatm1§lard1r. ibn Ab
bas'm soyledigine gore, onlarm sec;kinlerinin arasmda kate bir ta§ ya· 

· ratllml§ ve Musa (a.s.) ya asas1yla bu ta§a vurmas1 emredilmi§ti. Ta§
tan oniki goz fl§klrrm§ ve her bir tarafmd~ ii~ goz bulunuyormu§. Her 
s1bt bu gozden birinden ic;iyormu§. Bir yerderi bir yere .ta§md1klannda 
Uk su ic;tikleri yeri aym yerde de buluyor ' ve oradan i~iyorlarml§. Bu 
hadis Nesei'nin tbn Cerir ve ibn Ebu Hatim'in naklettigi fitneler ha-
disinden bir boliimdiir ki o hadis hayli uzundur. _ 

Atiye el-A vfi der ki; onlar i~in okiiz ba§l gibi bir ta§ yaratllml§tl. 
Bu ta§ okiiziin · iizerinde ta§Imyordu. Bir yere konaklad1klarmda onu 
indiriyorlardl ve Musa asas1yla ona vuruyordu. Bundan oniki goz fl§
kinyordu. Tekrar hareket ettiklerinde onu bir s1gmn iizerinde ta§l
yorlardl ve suyu duruyordu. 

Osman ibn Ata el-Horasani babasmdan nakleder ki; israilogul
larmm bir ta§l varml§. Hz. Harlin onu yere koyar, Musa da asas1 ile 
vururmu§. Katade bu ta§m · tur dagmdan gelme oldugunu ve onlarm 
beraberinde ta§1d1klan, bir yere konduklan zaman Musa . (a.s.) nm asa
siyla ona vurdugunu sayler. 
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Yahya ibn el-Nadr · der ki; ben Ciiveybir'e §oyle dedim : Her top
luluk su ic;ecegi yeri nas1l biliyordu? 0 dedi ki; Hz. Musa ta§I yere ko
ytiyordu ve her s1bttan hir adam gelip online dikiliyordu. Musa asasm1 
ta§a vuruyor ve ondan oniki goz fl§kmyor ve her goz bir adamin kar§I
smdan ak1yordu. Adam kendi s1htm1 o gozden ic;mek iizere c;agmyordu. 
Dahhak der ki; ibn Abbas §6yle dedi : israilogullan 9olde iken onlara 
ta§tan 1rmaklar akitllmi§tl. Siifyan el-Sevri. .. ibn Abbas' dan nakleder ki , 
o §oyle imi§ : QOlde idi, Musa onlar ic;in ta§a vurdu ve ta§tan oniki su go
zii akt1, her · bir s1bt bu goziin birinden ic;iyordu. Miicahid de ibn Ab
bas'm soyledigiriin aymsml sayler. 

. Bu k1ssa A'raf suresinde zikredilene c;ok benzem~ktedir. Ancak 
/ A'raf suresi Mekke'de nazil olmu§tur. Bu sebeple onlardan gaib zan

niyle haber veriliyordu. <;iinkii Allah Teala onlan Rasuliine anlatlyordu 
ve ne yapt1klanm haber veriyordu. Bu sure ise Medine'de nazil olmu§
tur ve bu sebeple hi tap dognidan yahudilere yoneltilmi§tir .. A'raf su- · 
resinde: «Milleti Musa (a.s.) dan su isteyince ona, ~anla ta§a vur diye 
bildirdik, ondan oniki pmar fi§kirdL » (A'raf, 160) buyruluyor. A'raf 

suresinde kullamlan ( ~\ J kelimesi fl§klrmamn ba§langiCllll 

ifade eder. Burada ise fl§klrmanm hali bildirilmektedir ki bu da tama-

men fi§kirma manasma gelen ( ) kelimesiyle ifade edilmi§-

tir. Orada o kelime, burada da bu kelime en uygunudur. Allah §iiphesiz 
ki ~ogruyu bilendir. -

------'--- iZAHI -----,.- ---

M1s1r'dan <;Ikl§, mukaddes kitab tarafmdan ayn bir boliim olarak 
ele almacak kadar iizerinde onemle durulan bir konudur. Bu <;Ikl§ ola
YI Yahudi'lerin tabiatmi belirtmesi nedeniyle K~r'an-1 Kerim tarafm
dan da c;ok konu edilmi§tir. Bu konuda diger tefsirlerde farkll olarak 
§U malumata rast1anmaktad1r : 

<;olde susarm§lard1. Musa (a.s.) dan su istediler. Ona, asam ta!ja · 
vur diye emredilcti. ( ... ) i§aret belirli bir ta§ad1r. Rivayet edilir ki bu 
Hz. Musa'nm Tur dagmdan beraberinde getirdigi ta§mi§, dortgen bic;i- \ 
mindeymi§ ve do~t yiizii varmi§. Her yiizden iic; goz fi§kirrm§. israil
ogu1lanndan her Slbt . ic;in bir goz varllll§. israilogullan 600.000 ki§i 
imi§ler. Askeri ordugahm geni§ligi 12 mil imi§. Buradaki «Lam» ci?s 
ic;in de olabilir. Yani kendisine ta§ ad1 verilen §eye vur denmek iste
mi§tir ki ibu, huccet bak1mmdan daha ac;1k, kudret bak1mmdan daha 
belirgindir. (Nesei, Medarik, I, 131) 

Hz. Musa'mn, y1kamrken elbisesini saklad1g1 rivayet edilen ve Ce
laleyn tefsirinde nakledilen bu ta§· hakkmda hie; bir delil yoktur. Elbi-
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senin saklanmas1 k1ssas1 da Kur'an'da varid olmaml§tlr. Ta§m k1ssada 
anlat1lan ta§ olmas1 gerekir. Ancak klssada sozkonusu olduguna gore 
Hz. Musa'mn asasm1 vurdugu ta§, ozellik ve nitelikleri bulunan bir ta§ 
olmahd1r, ta§m katl, biiyiik ve gozlerin ula§acag1 sahay1 kaplama gibi 
ozelligi vard1. ( ... ) Ustad, imam (Muhammed Abduh) der ki, Kur'an' 
m dii§manlarmdan bir ~ogu Kur'an'daki k1ssalarda tertib olmad1gm1 
soyleyerek ona kar§I ~Ikmaktad~rlar ve demektedirler ki; ta§a asa ile 
vurulmas1 ve suyun akmas1; ~olde girilmesi emredilen kasabaya giril
mezden once idi. Burada ise o vak'alardan sonra anlatllmaktadir. Bu 
§iipheye verilecek cevap; bizim, peygamber klssalan ve Kur'an'da varid 
olan milletler tarihi konusundaki soziimiizden kolayhkla anla§Ihr. Kur' 
an bu vakalarla tarihi olaylan serdetmeyi ve s1ralamayi plan~mami§
tlr. Onlarm vuku' bulu§ zamamm nazar1 itibara almami§tlr. Kur'an'da 
bu vak'alarm anlatlli§mdan maksad; ibret ve nimetlerin a~1klanmas1, 
sebeplerinin belirtilmesi, ilahi azametin gozler oniine serilmesidir. Fe
laketleri, sebepleriyle anlatmak ve boylece bu felaketlerden korunma 
yollanm ogretmektir. Kur'an'm ifadesindeki ana maksad bu oldugu 
i!;in, miihim olan en etkili ve en uy~1c1 bi~imde vak'alarm s1ralamp 
anlatllmas1d1r. Her devirde tarih ara§tmc1lan bu tiir takdim ve te'hirli 
iisluba ba§VUrmu§lardir. Nitekim tarih~iler derler ki; ilerde oyle bir 
gun gelir ki hadise ve olaylarm uzun zaman ge~mesi ve elden ele inti
kali sebebiyle tertip etmek imkam kalmaz, halbuki insanlar ge~mi§in 
habralanm bilmek ve bunun bugiinkii hayat bakrmmdan te'sir ve so- . 
nu~lanm ogrenmek zorundad1rlar. Tarih~iler derler ki, bunu saglamak 
i~jn kaynaktaki her olaYJ, ihtilal, sava§ ve digerini iyice ogrenip sebep 
ve sonu~lanm a~1klamak gerekir. Tarihi vak'alarm boliimlerine ve de
taylarma girmeden sonu~lan ve sebepleri iizerinde durmak icab eder. 
c;unkii olaylan tarihi s1ra i~erisinde serdetmek; giizel ve siislii iislub 
kullanmak i~indir. Binaenaleyh bu onemli degildir. Miihim olan bu
nun iizerine ~1k1p zihne zorlandlg1 konulan a~tklamaktl_r. i§te ilmi me
toddaki bu tarz1 Kur'an-1 Kerim ~ok onceleri getirmi§tir. Toplumlarm 
geli§mesi onu desteklemi§, ilimler onun dogrultusunda geli§mi§lerdir. 
(Re§id Rtza, Tefsir el-Menar, I, 326 - 327). 

Museviler M1s1r'dan biiyiik bir kitle halinde go~ edip Sina yanm
adasma girdiklerinde, ev ve ~adlr §oyle dursun, ba§lanm sokacak her
hangi bir stgmaklan yoktu. 0 zaman Allah Teala onlan giine§in ka
vurucu stcagmdan korumak iizere gokyiiziinii bulutlandtrdL Eger on
lar bulutlarm golgesine sigmmasaydtlar muhakkak ki ~olde yak1c1 gii
ne§in hararetinden telef olurlard1. 

«Menn'' ve «Selva» ~olde bulunan M1lsevileri beslemek i~in Allah 
Teala tarafmdan lutfedilen can kurtanc1 erzak idi. «Menn,, yeryiiziine 
~ig damlas1 gibi yagd1. Binlerce <<Selva,~, ise b1ld1rcm gibi uc;u§tu. Bu · 
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. ~rzak, biitiin kavmi kirk sene miiddetle y~atacak, a9hk ve kithga rna' 
ruz birakmayacak kadar 90k miktarda idi. Keza bu meseleyle alakah 
olarak goz oniinde bulundurulmasi Iazim gelen bir husus da, modern 
diinyamn her tiirlii imkam ile ta§Ima ve ula§Im vasitalan emirlerine 

· amade bulunan modern milletlerin bugiin bile ancak birk~ milyon go9-
menin gida ve sair meseleleriyle ugr~makta son derece zorluk 9ekme
leri keyfiyetidir. (Tafsilat i9in bkz. Qiki§, 16, 11: Sayilar, 7-9, 31-32'ye 
ve Ye§U 5:12) 

Bu kasabanm hangi kasaba oldugu heniiz anl~Ilmami§tlr. Bu 
hadise vuku' buldugu zaman, Musevilerin Sina yanmadasmda ve kuzey 
Arabistan'da dola§makta bulunduklarma gore, oralarda kain bulun
masi muhtemeldir. Keza Urdiin'iin §ark tarafmda, Eriha §ehrinin kar
§lsmdaki ~ittim olmasi da pek miimkiindiir. Tevrat'a gore Musa (a.s.) · 
mn son giinlerinde Museviler bu kasabayi ele ge9irmi§ler ve orada sefa
batte bulunmu§lardir. Binnetice Allah Teala onlardan yirmi bin ki§iyi 
telef eden oliim afeti dahil olmak iizere, onlara miithi§ bir ceza verdi. 
(Bkz. Sayilar, 25:1-9). · · 

Onlara, insafsiz ve merhametsiz cebbar kimseler gibi degil, ve fa
kat Allah korkusu bulunan insanlar olarak tevazu ve mahviyet i9inde 
kasabaya girmeleri tenbih edildi. Mekke'nin fethinde Hz. Muhammed'. 
(s.a.) in aynen yapmi§ oldugu gibi. (Mevdudi, Tefhim el-Kur'an, I, 103)-

Rivayetlerden anla§Ildigma gore; burada zikredilen ((kasabandan 
murat Kudiis'tiir .. Allah Teala MlSlr'dan 9Iktlktan sonra israilogullan
na Kudiis'e gitmelerini, orada ikamet eden Amalika kabilesini 9Ikar
malanm emretmi§ti. Ne yazik ki israilogullan buraya girmekten ka-
9lllffii§lar ve §oyle demi§lerdi : ((Ey Musa, §Uphesiz ki orada zalim bir 
kavim vardir. Onlar 9Ikmad1k9a biz 'asia oraya girmeyiz. ~ayet oradan 
91karlarsa biz de girenle~den oluruz.n (Maide: 22) Aym israilogullan 
Peygamberlerine §Unlan da soylemi§lerdi: ((Onlar orada bulunduklan 
miiddetc;e ebediyen biz oraya girmeyiz. Sen ve Rabbm gidin ve dogti§un. 
Biz burada oturuyoruz.n (Maide, 24) i§te bu yuzden Tih Sahrasmda 
kirk sene kahp Nuh oglu Yu§a' peygamberin kumandanllgmda yepyeni 
bir neslin turemesine ve bu neslin Kudus'u feth ederek oraya girme
~;ine kadar zillete du9ar oldular. Ancak onlar Allah'm emrettigi gibi 

§ehre tevazu' ve hu§u' alameti olan secde ile girip ( 46. ) yani <<gu

nahlanmizi dok ve bizi affet» diyecekleri yerde, Allah'm emrettigi §e
kilden ba§ka halde girdiler. Ve emrolunduklan sozden ba§kasmi -soyle
diler. 

Ayet-i kerimenin aki§l onlan bir tarihi hadise ile yuz yuze getiri
yor. Mezkur vak'a surenin bu bolumunde bahis mevzuu edilen Musa. 
(a.s.) devrinden daha sonra vuku' btilmu§tu. Fakat Kur'an, israilogul-
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lanmn tarihini bir biitiin olarak degerlendiriyor .. Ve israilogullarmm 
eski yeni, uzak yakm biitiin tarjhine aym gozle bak1yor. Ger~ekten de 
israilogullarmm tarihi bir · kiill olarak hep, muha.lefet, inatc;Ihk, isyan 
ve inhiraflarla doludur . 

. Hadise ne §ekilde olursa olsun Kur'an onlara bildikleri bir vaktaYI 
hatlrlatarak hitab ediyordu ... Muhakkak olan Allah Teala'mn onlan 
muzaffer kllmi§ olmas1ydt. Onlar bu ilahi yard1m ~ayesinde §ehre gir
mi§lerdi. Allah Teala da onlara bu §ehre miitevazi bir §ekilde, Allah'
tan korkarak girmelerini, giinahlarmm af!I i~in dua etmelerini emret
rni§ti. Boyle yaparlarsa hatalanm p.ffedecegini, iyilik yapanlar iizerinde . 
lutuf ve nimetlerini daha da arttl~acagm~ vadetmi§ti. Fa:kat yahudiler 
her zaman yaptlklan gibi biitiin bUnlara muhalefet ettiler : 

«Nefislerine zulmedenler, sozii kendilerine soylenenden ba§kasma 
c;evirmi§lerdi.)) . . , . · , 

Ayet-'i kerime bilhassa nefislerlne. zulm edenl~r iizerinde duruyor. 
Ya onlardan bir kitle Allah'm kelammt cregi§tirerek kendi nefislerine 
zulm etmi§lerdi, yahut da isr!ilogullanmn her zaman ilahi . emirleri 
degi§tirmek istediklerinden dolaYI Allah Teala · onlara bu s1fati laYik 
goriiyordu : 

«Biz de fasikhk etmelerl.nden dolay1 o faljmle~ iistiine korkunc; 
bir azab indirmi§tik.ll ... 

Fas1kllk etmek ve bu yiizden azab-1 ilahiye dii~ar olmak. i§te israil
ogullarmm ba§hca hususiyetleri... (Seyyid . Kutub, · Fi Zilal'il-Kur'an, 
I, 151- 153) 

---oOo--

61 - Hani, siz, Ey Musa, biz bir c;e~it yemege elbette 
dayanamay1z. Rabb1na dua et de bizim ic;in yerde yeti~en . 
sarm1sak, sebze, acur, mercimek ve ·sogan bitirsin, de
mi~timz,, Musa da; siz bay~g1 olan ~eyle hay1rh olan1 de
gi~tirmek mi istiyorsunu2;? Oyleyse bir $ehre inin, istedigi-

. n.iz ~eyler vard1r, demi~ti. 
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Basit Yemekler isteyenler : 

Allah Teala buyuruyor ki; iizerinizdeki nimetimi hatirlaym, hani 
size tatll, faydall ve kplay bir yiyecek olarak bild1rcm ve kudret hel
vB:smi indirmi§tim. Ama SlZin donekliginizi ve size verdigim nz1k kar
§Ismdaki §Imank davram§lniZl da hat1rlaym ki siz, Hz. Musa'dan bu 
giizel nimetlerin degi§tirilip sebze gibi, degersiz ve bayag1 yemekler is
temi§tiniz. Hasan el-Basri der ki ~Allah ona rahmet etsin- israilogul
lan bu nimetler kar§ISmda §Imarmi§ ve nimete dayanamami§lardi. Ya- · 
§adiklan hayatl hatirladllar. Qiinkii onlar sebze, mercimek, sogan ve 
sarm1sak yiyen bir kavimdiler ve dediler ki : Ey Musa, biz bir <;e§it ye
mege elbette dayanamay1z. Rabbma dua. et de bizim i<;in yerde yeti§en 
sebze, acur, sarm1sak, mercimek ve SQgan bitirsin. Sebze, acur, merci-

mek ve sogan bilinen yiyeceklerdir. Ayette ge~;en ( ~_,.&II ) kelimesine 

gelince selef-i salihin bunun· manasl konusunda ihtilat etmi§ler

dir. ibn Mes'ud'un kiraetinde bu kelime ( ~; .J ) §eklinde degil 

de ( ~;.~ §eklinde «S» ile yazllnn§tir. Miicahid . de bunu 

~ _,::11 ) kelimesi ile yani sarm1sak olarak tefsir etmi§tir. · Rebi' 

ibn Enes ve Said ibn Ciibeyr de bOyle. ibn Ebu Hatim der ki; bana 

ba,bam ... Hasan'dan nakletti ki ( . ~ _,;.J ) kelimesinin sarm1sak 

oldugunu ibn Abbas soylemi§tir. Dediler ki eski liigatlarda «bize ekmek 

yaptllar» manasma ( L:JI..,;) ) ciimlesi kullamllr. ibn Cerir der 

ki eger bu gorii§ dogru ise bu degi§tirilen harflerdendir. Nitekim 

( .. ;..:, ;~ . ..,.:. J,;~ . . ~Gi _ ._,;Gi . ~~ __.J~ ) kelimelerinde 's' mah

re~leri yakm oldugu i~in 'f' ile degi§tirilmektedir. Dogruyu en iyi Allah 
bilir. 

Ba§kalan da dediler ki; ( t _,.&II ) kelimesi ekmek yap1lan bug-

day tanesi demektir. ibn Ebu Hatim der ki; bana Yunus ... ibn Abbas'

dan nakletti ki; ana ( ~.,;.!.J ) kelimesi S?ruldugunda, o bugdayd1r 

demi§ ve eklemi§ sen Uhahyha ibn Ciireyc'in §Oyle dedigini duymadm 
llll? 

l.:i.>l j ~ ' ,..L:ll ~I .:.:.s ..u 

Ben bir tek §ah1s olarak insanlann en zenginiydim, 
Medine'ye bugday tanmmdan gelmi§tim. 
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ibn Cerir der ki; bana Ali ibn el-Hasan ... ibn Abbas'm ( 'lro__,!.J ) 
kelimesi hakkmda; Ha§im ogullan dilinde bunun bugday oldugunu soy· 
ledigini nakletti. Ali ibn Ebu Talha, Dahhak ve ikrime de ibn Abbas'm 

I lro __,! .J ) kelimesinin bugday manasma geldigini soyledigini nakle

derlcr. Siifyan el-Sevri ise ibn Ciireyc kanahyla Miicahid ve Ata'mn 

lro ~.J ) kelimesini ekmek §eklinde tefsir ettigini sayler. Hiiseyin ... 

Ebu Malik' in ( tr- __,!.., ) kelim~sinin _bugday demek oldugunu soy
ledigini nakleder. 

1 
ikrhne, Siiddi, Hasan el-Basri, Katade, Abdurrah

. man ibn Zeyd ve digerlerinin de boyle dedigi nakledilir. Dogruyu . en iyi 
Allah bilir. 

Buhari der ki; baz1lan da ( ,. ._,AJ1 ) kelimesinin; yenilen her 

tiirlii hububat demek oldugunu soylemi§lerdir. 
ccMU.sa da, siz bayag1 olan §eyle, hay1rh olam degi§tirmek mi isti

yorsunuz? demi§ti.» Bu ifadede onlar ic;in uyan ve ihtar bulunmakta
dir. Onlar faydah, giizel ve rahat yiyeceklerle gec;inip dururken bayag1 
ve degersiz yiyecekler istemektedirler. · 

· ccOyleyse bir §ehre inin istediginiz §eyler vardlf.l> Hz. Osman'm 
imam ad1 verilen mushaflarmda boylece tenvinli ve munsanf olarak 
yaz1lm1§ olan bu kelimenin cumhur tarafmda~ k1raeti boyledir. Ve 
ibn Cerir, biitiin -mushaflar bunun iizerinde icma ettigi ic;in ba§ka 
tiirlii yaz1h§a cevaz vermem, der. ibn Abbas ise, bir §ehre inin ayeti
nin §ehirlerden herhangi bir §ehre demek oldugunu sayler. Bunu ibn 
Ebu Hatim ... ikrime yoluyla ibn Abbas'dan nakletmi§tir. Siiddi, Ka
tade ve Rebi' ibn Enes'den de boyle bir rivayet nakledilir. 

ibn Cerir, Ubeyy ibn Ka'b ve ibn Mes'ud k1raetinde ( 1__,.-..1~1 ) 

tenvinsiz ve gayri munsanf olarak okundugunu bildirir. Ebu'l-Aliye ve 
Rebi' ibn Enes, <<§ehri» Firavun'un M1S1r'1 §eklinde tefsir ettiklerini bil
dirir. ibn Ebu Hatim, Ebu'l-Aliye ve A'me§'den de aym §ekilde rivayet 

eder. ibn Cerir der ki; buradaki ( __,..-.. ) «§ehir»den maksad, Firavun' 

un M1s1r'mm kasdedilmi§ olmas1 muhtemeldir. Bu mana mushafm ya
zlh§ma bagh olma §eklindedir. Nitekim Allah Teala'nm kavlinde de du
rum boyledir. Sonra bu §ehirden maksadm ne oldugu konusu iizerinde 
durulinu§tur. Firavun'un §ehri olan Mls1r m1, yoksa §ehirlerden bir §e
hir mi? ibn Cerir'in soylemi§ oldugu bu ifade iizerinde dikkatle du

. rulmahd1r. Dogrusu kasdedilen ibn Abba.s'm ve digerlerinin rivayet et-
tigi gibi §ehirlerden bir §ehirdir. Buna gore mana §Oyle olur: Hz. Musa 
onlara dedi ki; sizin istediginiz bu §ey degerli degildir, bildiginiz her 
yerde c;ok bulunan bir yiyecektir. ~e.hirlerne c;ok bulunmas1 ve deger
siz olmas1 nedeniyle onu Allah'dan ist emem uygun dii§mez. Onlann 
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istekleri, §Imankhk ve yiizsiizliik kabilinden oldugu, bu suale de ihti
ya«; . bulunmad1g1 i«;in kendilerine cevap verilmemi§tir. Dogruyu en iyi 
Allah bilir. 

--! &-'. '~. ( / \ ~~ \ :"... ~ J .~ :~.-:. _., \ , .. ~{:-_, \ J _. f:•-:- ~ ... 
\_;~ ~\,~;,.dt..r:._ ... J \I.J~~ ~~ ~~.,rt..J 

•,, ~ ..,..t . ..- j, :,. ;.s.o; • / \ ' \ ' , 
Y.""'J --; ,,~ --:.1 '.0~J\S'\~ ..... ;~'~c~~'· . ..... 

... ~ ~--. . - . ~ , ., ... ~ J~ --- ~ '"' -- .. 
~t.,....., ...... ,,,_l...-: .. ,./ ..... 
~ ~~ '-" ~.J ~ 

Onlann iistiine horluk ve yoksulluk vuruldu. Allah'
m gazabina ugradilar, ~iiphesiz ki bu; Allah'm ayetlerini 
inkar . ettiklerinden, peygamberlerini de haks1z yere 61-
diirdiiklerindendi. Bu, isyan ettiklerinden, ~In gider ol
duklanndandl. 

Allah Teala : ((Onlarm iistiine horluk ve yoksulluk vuruldu.» buyu
ruyor. Yani §er'an ve takdir olarak bu onlar i«;in §art oldu ve omuz
lanna bindirildi. Siirekli zillet altmda kalacaklard1r. Onlan kim go
riirse horlay1p a§ag1layacakt1r. <;iinkii kii«;iikliik onlarm iizerine bir 
damga gibi vurulmu§tur. Onlar kendiliklerinden hor ve miskin kimse
lerdir. Dahhak, ibn Abbas'm bu ayetten onlann her zaman cizye ve
ren topluhiklar oldugu manasm1 Qlkard1gm1 soyler. Abdiirrezzak; Ma'
mer ve Katade'den nakleder ki onlar §oyle demi§ler : ((Onlann iizerine 
horluk ve yoksulluk vuruldu.» Yani onlar hor ve hakir olarak cizye ve
:rirler. Dahhak, zilletin horllik oldugunu soyler. Hasan ise Allah onlan 
horla§tlrdl, onlan. koruyacak hi9 kimse yoktur, onlan miisliimanlarm 
ayaklan altma koydu, Miisliimanlar, onlan mecusilere cizye verirken 
bulmu§lardl, sonra Allah onlan miisliimanlann ayagmm altma koydu. 
Ebu'l-Aliye, R~bi' ibn Enes ve Siiddi meskenet kelimesinin, ihtiya9 ol
dugunu soylerler. Atiye el-Avfi ise bunun cizye oldugunu soyler. 

«Allah'm gazabma ugrad1lar.» Dahhak der ki; Allah'm gazabm1 hak 
ettiler. Rebi' ibn Enes der ki; Allah tarafmdan onlann iizerine yeni bir 
gazab hadis oldu. Said ibn Ciibeyr der ki; onlar Allah'm gazabm1 hak 
ettiler. ibn Cerir der ki. .. Allah'm gazab1m yiiklenmi§ olarak geri don
diiler. Allah ~arafmdan onlara bir gazab bindi ve onlar bu gazab1 hak · 
etmi§lerdi. 

«Bu, §iiphesiz ki Allah'm ayetlerini inkar ettiklerinden, peygamber
lerini de hakSlZ yere oldiirdiiklerindendi.» Allah Teala buyuruyor ki : 
Onlara verdigimiz bu ozillet ve yoksulluk cezasmm ve ilahi gazaba miis
tehak olmalannm sebebi; hakka tabi olmay1p biiyiiklenerek Allah'm 
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ayetlerini inkar etmeleri ve §eriati ta§Iyan peygamberlere ve onlarm 
tabilerine kotii davranmalanyd1. Onlan oylesine kiic;iik gordiiler ki ne
ticede oldiirmeye koyuldular. Bundan daha biiyiik bir biiyiiklenme ola
maz. Onlar Allah'm ayetlerini inkar ettiler, haks1z yere peygamberlerini 
01diirdiiler. Bunun ic;in s1hhatinde ittifak bulunan hadiste Rastilullah 
(s.a.~ buyurur ki · 

((Kibir; hakka kar§I §Imankhk etmek ve insanlan hor gormektir.» 
imam Ahmed ibn Han bel der ki; bana ismail... ibn Mes'ud'dan 

nakletti ki o §Oyle demi§ : Ben sessiz konu§malardan §Undan ve §UTI
dan kac;mmazd1m. Ancak Rasulullah'm yamna geldim, yamnda Mii
rare el-Rehavi vard1. Soziin sonuna ula§t1g1mda o §Oyle diyordu: Ey 
Allah'm Rasulii, bana develerden §U gordiiklerin taksim ediimi§. Bir kim
senin bana iki deve veya daha fazlas1yla tercih edilmesini sevmem. Bu, 
zuliim degil mi? Rasululla!l, hay1r bu zuliim degildir. Ancak zuliim, §1-
mankhk edeninkidir veya hakka kar§I beyinsizlik yap1p insanla:r;I hor 
goreninkidir, dedi. Yani hakkl reddeden, insanlan kiic;umseyerek onlar
la alay edip onlara kar§I biiyiikluk taslayamn davram§Idir. Bunun ic;iri 
1srailogullarl i§ledikleri suc;u i§leyip Allah'm ayetlerini inkar edip pey
gamberlerini oldiiriince Allah da onlarm iizerine geri dondiiriilmez aza
blm yerle§tirdi ·ve onlara diinyada zillet kaftamm giydirdi. Bunu miite
akiben de ahirette zillet onlann iizerine vuruldu. En uygun cezayd1 bu. 

Ebu Davud -el-Teyalisi der ki: ((Bize f}u'be, A'me§'den, o da Abdul
lah ibn Mes'ud'dan nakletti ki o §Oyle demi§ : israilogullan bir giinde 
iic;yiiz peygamber Oldiiriiyor, sonra da giiniin sonunda sebze pazarla
nm kuruyorlard1. imam Ahmed ibn Hanbel der ki; bize Abdiissamed .. . 
Abdullah ibn Mes'ud'dan nakletti ki Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: 
((K1yamet giiniinde azab bak1mmdan insanlarm en ag1r olanlan bir pey
gamberin onu oldiirdiigii veya bir peygamberi oldiiren ki§idir. Bir de 
dalalet onderleriyle temsilcilerden bir temsilcidir.» 

((Bu, isyan ettiklerinden a§m gittiklerindendi.» Cezalandmldiklan 
cezalarm bir sebebi daha : Onlar hem isyan ediyor, hem de a§m gidi
yorlardi. isyan, yasak fiili i§lemektir. A§m gitme ise, miisaade edilen 
veya emredilen smm a§maktlr. Dogruyu en iyi Allah bilir. 
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62 - Suphesiz ki Mu'minler, Yahudiler, Nasrani ve 
_ Sabiilerden; her kim Allah' ave ahiret guniine inan1p, sa
lih amelde bulunursa, elbette -onlann Rabblan katinda 
mukafaatlan vardlr. Hem onlara bir korku yoktur, mah
zUn. da olacak degildirler. 

iman Edenlerin Miikafatl: 

Allah Teala emirlerine muhalefet eden, miisaade olunmayan fiil
lerde haddi a§IP yasaklan c:;igneyenlerin durumunu ac:;Iklayatak miis
tehak olduklan cezaYI belirttikten sonra, gec:;mi§ milletlerden iyi dav
ramp itaat _ edenlere, Allah'm giizel miikafaatlar verecegini belirtiyor. 
K1yamete kadar da durum bOyledir. Kim bu iimmi peygambere tabi 
olursa oiiun ic:;in ebedi saadet vard1r. Onlar ic:;in geleceklerinden endi§e 
olmadigi gibi yaptlklanndan ve geride biraktiklarmdan dolay1. da hii
ziin ve keder yoktur. Nitekim Allah Teaia bir ba§ka ayet-i kerime'de 
§Oyle buyuruyor : «Dikkat edin, dogrusu Allah'm dostlan ic:;in ne kor
ku vard1r, ne de iiziileceklerdir.» _ (Yunus, 62) Ve nitekim melekler cHum 
anmda mii'min kullara _§oyle diyeceklerdir: «Muhakkak ki Rabbimiz Al
lah'dir deyip sonra dogrulukta devam edenlere, onlara melekler oliimleri 
anmda; korkmaymiz, iiziilmeyiniz, size vadolunan cennetle oviinun.n 
derler. (Fussilet, 30) 

ibn Ebu Hatim der ki; bana babam Miicahid'den nakletti ki Sel
_rnan §Oyle derni§ : Ben Rasulullah'a, beraberlerinde bulundugum din 
ehlindel). sordum, namazlanm, ibadetlerini zikrettim. Bunun iizerine 
bu ayet-i kerime :r:tazil oldu. 

Siiddi der ki bu ayet-i kerime Selman el-Farisi'nin arkada§lan 
hakkmda nazi! olmU§tUr. 0 peygamberle konU§Urken kendi arkada§
lanm anlatmi§ ''ve haberlerini bildirerek.demi§ ki; namaz k1larlar, oruc:; 
tutarlar ve sana inam,rlardl. Senin peygamber olarak gelecegine ~e~ 

hadet ederlerdi. Selman . onlann medh -ii senasm1 bitirince .A.llah'm 
Nebi'si ona demi§ ki, onlar cehennem ehlidirler. Bu Selman'a zor gel
mi§, bunun _iizerine Allah Teala bu ayeti irizal bu;yurmu§. Yahudilerin 
imam, Hz. Isa gelinceye : kadar Tevrat'a ve Musa (a.s.) mn siinnetine 
tabi olmak idi. isa (a.s.) gelince Tevrat'a degil Musa (a.s.) mn pe§inden 
gidenler, onu b1raklp ta Hz. isa'ya tabi olmad1klan ic:;in helaka dii§tii
ler . Hfristiyanlarm imam da incil'e ve Hz. Isa'mn §eriatma baglanmak 
idi. Hz. Muhammed gelinceye kadar bu iman makbul idi. Muhammed 
(a.s.) geldikten sonra- Hz. isa'mn izini h1rak1p incil'den donerek Hz. 
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Peygambere tabi olmayanlar helak oldular. ibn Ebu Hatim der ki; Said 
ibn Ciibeyr'den de buna benzer bir rivayet nakledilmi§tir. Ben derim ki; 
bu rivayet ibn Ebu Talha'mn, ibn Abbas'dan naklettigi rivayetle ~eli§
mez. <;iinkii «Bundan sonra kim islam'dan ba§ka bir din ararsa, on
dan asia kabul olunmaz ve o, ahirette hiisrana ugrayanlardandlf.ll ayeti 
nazil olmU§tUr. Burada .sOzkonusu olan, ge~mi§lerin davranl§lanndan 
ve hareketlerinden ancak Hz. Peygamber gonderilmezden evvel kendi 
zamamndaki peygambere tabl olan ki§inin dogru yolda, kurtulu§ tari 
kinde olu§udur. Fakat Hz. Peygamber gonderildikten sonra onun §eria
tma uyanlar kurtulu§a erenlerdir. 6yleyse yahudiler kendi zamamnda 
Hz. Musa'mn hiikmiine gore amel eden mlisevilerdir. Yehud ( .) ~~ .. ) 

kelimesi arap~a ( ;.)1_nl1 ) kelimesinden tiireme olup dostluk ma-

nasma veva ( .) _,r:J I ) kelimesinden tiireme olup, tevbe manasma 

~elir. Nitekim Hz. Musa ( .!..l.:J! ~~ ~~ ) «Biz sana tevbe ettik.11 de-
mi§tir. Boylece onlar tevbelerine ve birbirlerine kar§l dostlukla~na 

binaen bu ad1 alm1§lard1r. Hz. isa gbnderilince israilogullarmm ona 
tabi olup baglanmalan gerekirdi. Hz. isa'nm ashab1 ve dininin men- . 

sublan h1ristiyanlard1r. Bunlara ( .s.;WI ) denilir. Bu ismin veril
mesi birbiriyle yardimla§malarmdandir. Onlara aym zamanda ensar 
(yardimcilar) ismi de verilir. Nitekim Hz. isa §oyle der: <~Benim Allah 

· yamnda . yard1mc1lanm kimlerdir? Ha variler dediler ki :·Biz Allah'm 
dininin yardimcilanylz. l) Denildi ki bunlara Nasara isminin verilmesi 
Nasml. denilen bir yerde oturmalarmdand1r Bunu Katade ve ibn Cii
reyc soyler. ibn Abbas'dan da aym §ekilde bir rivayet nakledilir. Dog
ruyu en iyi Allah bilir. 

Allah, Hz. Peygamberi, peygamberlerin sonuncu'3u ve biitiin insan
llga peygamber olarak gonderince, onlarm da bu peygamberi tasdik et
mesi ve onun emrettigine itaat edip yasaklad1gmdan sakmmalan gere
kirdi·. i§te mii'minler bu sayd1g1rmz niteliklerin sahipleridir. Muham
med (s.a.) in iimmetine «mii.'minler)) ad1 verilmesi imanlarmm ~oklu
gundan: yakinlerinin fazlahgmdandlr. Aynca onlar ge~mi§ peyga'mber
lere ve gayba inamrlar. Sabiilere gelince, bunlar hakkmda ihtilaf var
dlr. Siifyan el-Sevri Miicahid'den nakleder ki o §Oyle demi§: Sabiiler, 
mecusiler, yahudiler ve h1ristiyanlar arasmda bir kavim olup dinleri 
yoktur. ibn Ebu Nuceyh de boyle rivayet eder. Keza Ata ve Said ibn 
Ciibeyr'den de bOyle rivayet edilmi§tir. Ebu'l-Aliye, Rebi' ibn Enes, 
Siiddi, Cabir ibn Zeyd ve Dahhak, sabiilerin ehl-i kitabtan bir f1rka 
olup Zebur'u okuduklanm soyler. He§im Mutraf'tan nakleder ki o §OY
le demi§ : Biz Hakem ibn Uteybe'nin yamnda bulunuyorduk. Basra'h 
adamm birisi Hasan'dan nakletti ki o, sabiilerin mecusiler gibi oldugu-
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nu soylemi§. Hakem, ben size bunu haber vermedim mi? demi§ti. Ab
durrahman ibn Mehdi de Muaviye ibn Abdiilkerim'den nakletti ki o 
§byle demi§ : Ben i§ittim ki Hasan, sabiileri anlatlyordu. Onlar; me-

. leklere tapman bir kavimdiler dedi. Ebu Ca'fer el-Razi dedi ki; bana 
ula§tlgma gore sabiiler meleklere tapman, Zebur'u okuyan ve k1bleye 
dogru ibadet eden bir kavfm imi§. Said ibn Arube, Katade'den aym 
§ekilde rivayet eder. ibn Ebu Hatiin der ki; bana Yunus ... Ebu Zenad' 
dan nakletti ki o §oyle demi§: Sabiiler Irak'm otesinde bir kavim olup 

Kusa'h ( , .; _;s ) d1rlar, butun peygamberlere inamrlar ve her yll 

otuz gun oru~ tutarlar, Yemen'e dogru gunde be§ vakit namaz . kllar
lar. 

Vehb ibn Munebbih'e sabiiler kimdir? diye soruldugunda, o Al
iah'I bir olarak tamyan fakat amel edecekleri bir §eriatl bulunmayan 
ve kufiir sozu soylemeyenlerdir, demi§tir. Abdullah ibn Vehb der ki; 
bana Abdurrahman ibn Zeyd §oyle dedi: Sabiiler dinlerden bir dinin 

. mensubudurlar. Onlar Musul el-Cezire'sinde bulunurlardi ve La ilahe 
iila.llah derlerdi. Ancak ne amelleri, ne kitaplan, ne de peygamberleri 
vard1. Sadece Allah'dan ba§ka ilah bulunmad1gm1 kabul ederlerdi. Ab
cfurrahman ibn Zeyd dedi ki: Onlar bir peygambere de inanmazlar, bu:: 
nun i~in mu§rikler Hz. Peygambere ve arkada§larma «bunlar sabiiler
dir)) Jliyorlardl. Yani Allah'dan ba§ka ilah olmad1gm1 soyledikleri i~in 
onla,ra benzetiyorlardl. 

Sozlerin en a~1g1 -Allah en iyisini bilir- Mucahid ve onun ardm- . 
dan gidenlerden Vehb ibn Munebbih'in sozudur ki buna gore; sabiiler 
ne yahudi, ne h1ristiyan, ne mecusi ne_ de mu§rfk olan bir kavimdir. On
lar kendi f1tratlan uzere olduklan gibi kalnn§lardir. Tabi olup uygu
ladiklan bir dinleri yoktur. Bunun i~in Araplar, m\isluman olanlara 
sabiiler ismini veriyorlardl. Yani o gun yeryuzunde mevcud olan din
lerden di§an <;Ikmi§lar, diyorlardl. Baz1 ilim adamlan da dediler ki; 
peygamberin ~agnsmm kendisine ula§mad1g1 kimselerdir. 

Dogruyu en iyi Allah bilir. 
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63 - Hani sizden sapasaglam soz alm1~ttk. Tur'u da iis
tiiniize kaldrrnn~tlk, Size verdigimize SlffiSlkl sanlm, onda 
olanlan hatlrlayui ki sainhml~ olas1mz. 

64 - · Sonra o sozii miiteakip yine yiiz c;evirdiniz. Eger 
iistiiniizde Allah'1n fazlii rahmeti olmasayd1 hiisrana ug
rayanlardan olurdunuz. 

Allah Teala; isra1logullanria, kendilerinden Allah'm birligine ina
nacaklan, O'na §irk ko§mayacaklan ve peygamberine tabi olacaklar1 
konusunda soz ve ahid ald1gm1 hattrlatarak bu ahdin ustune dag1 kal
dtrdtgml bildiriyor ve boylece kendilerinden alman ahdi kabul ettik
lerini beliz:t;iyor. Bu ahde kuvvetle, kararllllkla, kesin olarak uymalanm 
bi1diriyor. Nitekim A'raf. suresinde : «Tur dagm1 golgelik gibi onlann 
i:istune yukseltmi§.Uk. Onlar tepelerine dii§eceklerini sanmt§lardl. On
lara size verdigimiz kit~;~.-ba sanlm, ic;inde olamm dii§iinun ki sakman
lardan olasm1z, demi§tik.>> (A'raf, 171) buyuruluyor. Tur'un dag ma
nasma geldigi Ibn Abbas'm Mucahid, Ata, ikrime, Hasan, Dahhak, 
Rebi' ibn Enes ve daha birc;oklarmm rivayetiyle nakledilmi§tir. Zahir 
olan da budur. ibn Abbas'dan bir rivayete -gore; ot biten daga tur ad1 
verilir, ot bitmeyene tur denmez. Fitneler hadisinde ibn Abbas'dan nak
ledildigine gore; onlar Allah'a itaattan yu~evirince Allah'l dinlemeleri 
i(!in dag uzerlerine kaldmlmt§tl. 

Siiddi der ki; israilogullan, secde etmekten kac;mmca Allah, da
gm iizerlerine dii§mesini emretti. Onlar korku ic;erisinde daga bakiyor
lardl ki dagm bir ktsmt uzerlerine dii§tii. Bunun uzerine secdeye kapan
dllar .. Sonra diger tarafma bak1yorlard1 ki Allah onlara merhamet etti 
ve uzerlerinden dag1 kald1rd1. Bunun uzerine dediler ki; Allah'a andol
sun ki azabm iizerimizden kaldmld1g1 secdeden daha guzel bir secde 
olamaz. i§te onlar boylece secde etmi§lerdi. Buradaki «Tur'u da ustu
niize kaldirmi§tlkn ayetinde murad budur. Hasan «Size verdigimize 
SlffiSlkl sanllm ayetinden maksadni Tevrat oldugunu sayler. Ebu'l-Ali
ye ve Rebi' ibn Enes «Simstkl>> ta'birinden itaat manasmm anla§Ilmasi 
gerektigini sayler. Miicahid ise SlinSlkl ta'birinden Tevrat'ta bulunan
larla amel edin, manas1 anlatildigmi sayler. Katade ise kuvvetin cid
diyet oldugunu sayler . ve ayete, ciddiyetle size veri! en Tevrat'a sanlm, 
yoksa uzerinize dag1 gonderirim manasm1 verir. Ebu'l-Aliye dedi ki; on
lar bunu kabul ettiler ve kendilerine verilen ,kitS~ba kuvvetle sanlacak
lanm bildirdiler. Ebu'l-Aliye ve Rebi' der ki: «Onda olanlan hatlrlaymn 

/ 

yani Tevrat'ta olanlan hatlrlaym ve onunla amel edin, demektir. 
((Sonra o sozu muteakip yine yuz c;evirdiniz» bu saglam ve kuvvetli 
sozden sonra da ondan yuz c;evirdiniz, geri dondunuz ve sozunuzu boz
ctunuz. 
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((Eger. tistiintizde All~h'm fazl ve rahmeti olrnasayd1, hiisrana ug
rayanlardan olurdunuz.» Eger Allah tevbenizi kabul edip peygamberler 
gondermeseydi; bu ahdi bozmU§ olmaruzdan dolay1, dtinya ve ahirette 
htisrana ugrayanlardan olurdunuz. 

65 - Andolsun ki, ic;inizden cumartesi giinii haddi 
a$anlan elbette bilirsiniz. i~te biz onlara: A~ag1hk may-
munlar olun, dedik. · 

66 - Artlk bunu hem onundekilere, hem de ardmdaki
lere ibret verici bir ceza, hem de miittakilere bir ogiit kll
dlk. 

Jladdi A§an Yahudiler: 

Allah Teala buyuruyor ki: Ey yahudiler toplulugu; Allah'm dinine 
kaq1 isyan eden, ahdine kar§l c;1kan, kendilerinden ald1g1 sozii bozan, 
cumartesi giiniinti sayg1yla kar§Ilamayan, o giin Allah'm emrine ken
dilerini vermeleri gerektigi halde, cumartesi giinti bahk avlamak ic;in 
hi1e yapan, iplerini, aglanm ve oltalanm cumartesinden once kurup 
cumartesi giinti olunca adet oldugu gibi bahklarm atllan oltaya, aga 
ve ipe dii§melerini saglayan, cumartesi gtinti gec;ince geceleyin oltaya 
dii§en bahkla~1 toplayan kasaba halkmm ba§ma neler geldigini goriin. 
Boyle yapmalan nedeniyle Allah onlan maymunlar §ekline c;evirdi. 

Bilindigi gibi maymun, dl§ goriinti§ti ve §ekliyle insana en c;ok 
benzeyen hayvand1r, ama hie; bir zaman gerc;ek insan degildir. i§te 
onlarm amelleri ve hileleri hakikate benzedigi ve gerc;ekte ise ona ay
km dii§tiigii ic;in cezalarl da yapt1klarmm cinsinden olmu§tU. Bu klssa 
A'raf sl).resinde geni§ olarak ac;Iklanmi§tlr. Nitekim Allah Teala §oyle 
buyuruyor: ((Onlara deniz sahilindeki kasabanm durumunu sor. Cu
martesi yasaklanm tecaviiz ediyorlardl. Cumartesi gtinti bahklar sii
riiyle gEniyor, ba§ka giinler gelmiyorlardl. Biz onlan yoldan c;tkmalan 
nedeniyle boylece deniyorduk.>> (A'raf, 163) in§aallah A'r8.f suresinde 
kl.ssa biitiiniiyle anlatllacaktlr. 

Siiddi der ki; bu kasaba halkmdan maksad; ile (Kudiis) halk1d1r. 
Katade de boyle der. in§aallah A'raf suresinde tefsircilerin bu konuda
ki gorii§lerini serdeciecegiz. 

((A§ag1~1k maymut:llar olun dedik.» ibn Ebu Hatim der ki; bana 
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babam Muca.lild'in bu ayet-i kerime konusunda §oyle dedigihi nakletti: · 
(•Onlarm kalpleri maymun haline ~evrildi. Yoksa kendileri maymun
la§madilar. Eu sadece Allah'm verdigi bir misaldir : «Kitab . ta§Iyan 
merkebin misali gibi...» Bunu ibn Cerir Miicahid'den.· .. Musenna ka
nahyla rivayet eder. Miicahid'den nakledilen bu sened saglamdlr. An
cak burada ve diger yerdeki ayetin zahirine ayklrl dii§tiigii i~in garib 
bir kavildir. Nitekim Allah Teala bir ba§ka ayet-i kerime'de §oyle bu
yurur: ccAllah katmda bundan daha kotii bir kar§Ihgm bulundugunu 
size haber vereyim mi? de. Allah kime la'net ve gazab ederse kimler
den maymunlar, domuzlar ve §eytana tapanlar k1larsa, i§te onlar yeri 
en kotii ve dogru yoldan en ~ok saprm§ olanlard1r.» (Maide, 60) 

Avfi, tefsirinde ibn Abbas'dan nakleder ki: <ci§te biz onlara a§a
gihk maymunlar olun dedik.>> ayeti, Allah onlari maymunlar ve do
muzlar yaptl demektir. Zannedildigine gore; kavmin gen~leri maymun, 
ya§hlan da domuz olmu§tu. ~eyban el-Nahvi Katade'den naklen der 
ki: 0 kavim kuyruklu, erkekli ve di§ili bag1ran maymunlar haline gel
mi§lerdi. 

Ata el-Horasani der ki: Onlara §Oyle seslenildi : ccEy kasaba halkl 
a§aglltk maymunlar olun.» Onlan meneden ki§iler yanlanna geliyor ve 
diyorlardl ki; ey falanca biz sizi bu davram§tan menetmemi§ miydik'l 
Onlar da ba§lanyla evet, dogru diyorlardl. 

ibn Ebu Hatim, Ali ibn Hiiseyin'den naklen ibn Abbas'm §oyle de
digini rivayet eder: Cumartesi giinii, haddi a§anlar, hayvanlarm iki siit 
sag1m1 arasmdaki siire kadar maymun olmu§lar, sonra helak olmu~
lardl. Bu hale geli§lerinden sonra herhangi bir nesil tiirememi§ti.-

Dahhak, ibn Abbas'dan naklen der ki : !syanlan dolaytsiyla Allah 
onlan maymun §ekline dondiirdii. ibn Abbas der ki: Yeryiiziinde ii~ 
giinden fazla ya§amami§lardl. Yine onun dedigine gore; yeryiiziinde 
hayvan §ekline ~evrilenler ii~ giinden fazla ya§amamt§lardtr. Onlar ye
mediler, i~mediler, dol b1rakmadtlar. Allah Teala maymunlan, domuz
lan ve diger yaratlklan kitab-1 keriminde zikrettigi §ekilde alb giinde 
yaratm1§t1r. Bu toplulugu ise domuz §ekline ~evirmi§ti. Allah diledigi
ne, diledigi §ekilde davramr ve diledigini, diledigi §ekle sokar. 

Ebu Ca'fer el-Razi, Rebi' yoluyla Ebu'l-Aliye'den nakleder ki o : 
<cA§agthk maymunlar olun.» ayeti konusunda §oyle demi§: H_or ve a§a
gihk olun. Miicahid, Katade, Rebi' ve Ebu Malik'den de aym §ekilde 
bir rivayet nakledilir. 

Muhammed ibn ishak, ikrime'den nakleder ki, o ibn Abbas'm 
§oyle dedigini bildirmi§ : Allah Teala israilogullarma size bayram gii
niinde -i!Um'a giiniinde- emir buyurduklan §eyi emretmi§ti. Onlar 
cumartesi giiniine · muhalefet ettiler ve bunu daha da ileri gotiirerek, 
kendilerine emredilen §eyleri terkettiler. Allah cumartesi giiniine bagh-
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ltgm di§mda, diger konulardan yuz ~evirdikleri zaman onlan bir mu
sibetle denedi ve digerlerine haram kild1g1 §eyi onlara haram k1ld1. 
Medyen denilen, Kudiis ile Tur arasmda bulunan bir kasabada ya§Iyor
lardL Allah onlara cumartesi gunu bahklann avlanmasm1 ve yenmesini 
yasaklad1. Cumartesi gunu boyunca bahklar suyun yuzeyinde topluca 
dola§Iyorlardi, cumartesi gunu g~ince bahklar da kayboluyorlardl. Bii
yuk kuc;uk hie; bir bahk gorulmuyordu. Ama cumartesi gunu gelince 
bahklar topluca suyun yuzeyind~ beliriyor, cumartesi gidince kaybo
luyordu. Bu durum uzun bir sure bOyle devam etti ve onlar bahk ye
meye fazlas1yla i§tiha duydular. i~lerinden adamm birisi cumartesi 
gunu gizlice bir bahk ald1, deldi, iple baglad1, suya b1raktl ve sahilde 
bir direge baglad1. Sonra oldugu gibi b1raktl, ertesi giinu olunca geldi 
onu ald1. Yani cumartesi gunu almami§tl. Sonra goturdu ve bahg1 ye
di. Bir sonraki cumartesi gunu olunca aym §ekilde davrand1. Kasaba 
halk1 bahk kokusunu duydular ve dediler ki, ((Allah'a andolsun ki bir 
bahk kokusu duyduk.>> Sonra adamm yapt1g1 §eyi gordiiler ve onlar da 
o adamm yaptlg1 gibi yaptllar. Uzun sure gizlice boyle davramyorlard1. 
Sanra Allah onlan c;abucak cezalandirmad.l. Nihayet ac;1ktan a~1ga ba
hk avlanmaya ve.sokaklarda satmaya ba§lad1lar. Onlar arasmda hak 
yo1unda direnen baz1 gruplar dediler ki, yaz1klar olsun size, Allah'dan 
korkun! Ve yaptlklan davranu~tan onlan menettiler. Ballk yemeyen ve 
toplulugu yaptlg1 davram§tan dolay1 · menetmeyen bir ba§ka grup da 
dedi ki : ((Allah'm helak edecegi veya §iddetli bir azabla azablandlra
cagl bir topluluga nic;in ogut veriyorsunuz? Onlar da, Rabb1m1za kar§l 
mazeretimizin olmas1 ve onlarm da vram§larmm cezasmm bize de ula§
masmdan korktugumuz i~in ve belki onlar Allah'dan sak1mrlar diye, 
kar§1hgm1 verdiler. ibn Abbas der ki: Onlar bu durumda iken hak 
yolunda -sebat eden diger grup kendi meclislerinde ve ma'bedlerinde 
bulunuyorlardl. insanlan ara§tlrdiklarmda onlan gormuyorlardl. Bir
birlerine dediler ki; halkm bir durumu var, ne yap1yorlar bir bakm? 
Gittiler onlan evlerinde arad1lar ki evleri uzerine kilitlenmi§. Geceleyin 
evlerine girmi§ler ve iizerlerine kap1lanm kilitlemi§lerdi ve hepsi de 
maymun §ekline donu§mU§lerdi. Onlar aymyla ki§ileri tamyorlard1 ve 
her birinin maymun oldugunu biliyorlard1. Kadmlar aym §ekilde di§i 
maymun olmu§lardl, ~ocuklar da aym §ekilde yavru maymun ha
line gelmi§lerdi. ikrime der ki; ibn Abbas sonra §oyle dedi : Eger 
Allah Teala onlan kotiilukten ahkoyanlarm kurtard1gm1 zikret
memi§ olsayd1 hepsinin helak oldugunu soylerdi. i§te bu kasaba §am 
yuce olan Allah'm, Rasulu Muhammed Mustafa'ya bahsettigi ve ((de
niz k1y1smda olan kasabadan onlara sor ... )) (A'raf, 163) ayetinde belirt
tigi kasabad1r. Dahhak ibn Abbas'dan buna benzer bir rivayet nakle
der. 

Tefsir, C. H. F . 24 
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Suddi, ((onlara a§ag1hk maymunlar olun dedik)) ayeti konusunda 
der ki; bunlar ile (Kudus) halk1d1r. Bu, denizin kly1smda olan bir kasa
baydL Allah Teala yahudilerin cumartesi gunu i§ yapmalanm yasakla
ffil§tl. Ne var ki cumartesi gunu denizdeki bahklarm hepsi yuzeye ~lkiyor
du. Hatta solunga~lanm sudan ~1kanyorlard1. Pazar gunu olurica de
nizin dibine dahyor ve hi~ birisi gorunmuyordu. Cumartesi olunca tek
rar beliriyorlardl: ((Onlara deniz k1y1smdaki ikasabamn durumunu sor. 
Cumartesi yasaklarma tecavuz ediyorlardL Cumartesileri bahklar su
rtiyle geliyor, ba§ka gunler gelmiyorlardL Biz onlan yoldan ~1kmalar1 
nedeniyle bOylece deniyorduk.)) (A'raf, 163) Bu kavimden bir k1sm1 ba
hk yemek istedi. Adam bir ~ukur kaz1yordu ve ~ukuru bir ankla de
nize baghyordu. Cumartesi gunu olunca ark1 a~1yor ve dalgalar ba
hklan ~ukura atacak kadar kemira vuruyordu. Balik ~ukurdan d1§ar1 
~1kmak istiyorsa da anktaki suyun azllg1 nedeniyle ~1kam1yordu. Pazar 
gunu gelince adam geliyor ve bahg1 allyordu. Adam bahg1 pi§irince ko
kusunu kom§usu duyuyor ve nas1l elde ettigini soruyor, adam da ona 
yaptlg1 §eyi haber veriyordu. Bu sefer kom§usu da onun yaptlg1 gibi 
yapmaya ba§llyordu. Neticede bahk yemek, kasaba i~erisinde yaylld1. 
Bilginleri onlara dediler ki; Yaz1klar olsun size, helal olmad1g1 halde cu
martesi gunu bahk tutuyorsunuz? Onlar da hay1r biz cumartesi gunu 
degil, pazar gunu avlamyoruz, dediler. Bilginleri : Hay1r, siz suyu a~
tlgmlz gun, bahk ~ukura doluyor ve bahg1 avlami§ oluyorsunuz, dedi
ler. Fakat onlar vazge~mediler. Onlarm bu davrani§lanm yasaklayan 
baz1 bilginler birbirlerine dediler ki : <<Allah'm helak edecegi veya §id
detli bir azabla azablandlracagl bir topluluga ni~in ogut veriyorsunuz?n 
(A'rat, 164) Siz ogut verdiniz sizi dinlemediler, ni~in hala ogut veriyor
sunuz? dediler. 0 ogilt verenler de dediler ki: Rabblffilza hi~ degilse bir 
ozur beyan edebilmemiz i~indir. ((Belki Allah'a kar§l gelmekten sakmlr
lar dediler.)) (A'raf, 138) Onlar ogudu dinlemeyince muslUman olanlar 
dediler ki Allah'a andolsun ki biz sizinle aym kasabada oturmay1z. Ve 
kasabay1 bir duvarla 'aJ1rdilar. Muslumanlar bir kap1, cumartesi gu
nunu cigneyenler ise bir ba§ka kap1 a~tllar. Davftd (a.s.) onlan la'net
ledi. Muslumanlar bir kap1dan kafirler de kendi kap1Iarmdan ~lkiyor
lardL Bir gun muslumanlar kendi kap1larmdan ~lktlklarmda kafirlerin 
kap1larmm a~Ilmadigiru gord'iiler. Bu a~1lmama bir sure daha devam 
edince muslumanlar duvarlardan onlarm oldugu bOlgeye baktilar ki; 
onlar hep birbiri uzerine atlay1p s1~rayan maymunlar olmu§lardt. Kapl
lan. a~tllar ve onlar yeryuzune dag1ldilar. i§te Allah Teala'nm: ((Ya
sakladiklan §eyde a§m gidince onlara horlanmi§ maymunlar olun, de-

. dik.» (A'rat, 166) ayeti bunlar i~indir. Bu husus bir ba§ka ayet-i keri
me'de §oyle belirtiliyor: ((israilogullarmdan kufredenler, Davud'un ve 
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Meryem oglu isa'nm dilinde la'netlendiler __ _ i§te bunlar maymun olan-
·lardlr.» 

Ben derim ki; bu imamlardan bu nakilleri serdetmenin maksad1; 
Miicahid, merhum'un, «Onlarm maymun §ekline dondiiriilmeleri, ger
~ek olarak degil maneviydi» demesine kar§l bir fikir beyan etmek i~in
dir. Dogrusu onlarm maymun §ekline dondiiriilii§leri hem §eklen, hem 
de manevi idi. Dogruyu en iyi Allah bilir. 

11Art1k bunu hem ondekilere, hem de ardmdakilere ibret verici bir 
eeza, hem de takva sahiplerine bir ogiit k1ld1k.» Baz1lan bunu zamirinin 
maymunlara gittigini soylemi§lerdir. Baz1lan da bahklara veya cezaya 
gittigini soylemi§lerdir_ Kasabaya gittigini soyleyenler de vard1r ki bun
Ian ibn Cerir riakleder. Dogru olan, zamirin kasabaya gitmesidir. Aye
tin manas1 bu takdirde §oyle olmaktad1r : <!Allah bu kasabamn halk1m 
haddi a§malan ve cumartesi giiniine riayet etmemeleri yiiziinden hem 
ondekilere, hem de arkadakilere ibret verici bir ceza k1ld1.» Nitekim 
Allah Teala Firavun'dan bahsederken: «Allah onu diinyada ibret, ahi
reite ceza olmak iizere yakalami§tl.» (Naziat, 25) buyurmaktad1r. Hem 
oniindekilere, hem de ardmdakilere ta'biri ise diger kasabalara demek
tir. 

ibn Abbas der ki; biz bu cezay1 ~evredeki kasabalara ornek olarak 
verdik demektir_ Nitekim Allah Teala bir ba§ka ayet-i kerlme'de §oyle 
buyurur : 11Dogrusu biz sizin ~evrenizdeki kasabalardan baz1lanm he
lak ettik ve belki donerler diye ayetleri gonderdik» Yine bir ba§ka ayet-i 
kerime'de §Oyle buyurur : «Gormezler mi ki, biz yeryiiziiniin ~evresinden 
eksilti:dZ-- .» Buradaki ondeki ve arkadakilerden maksad yer bak1mm· 
dan oniinde ve ardmda olanlard1r. Nitekim. Muhammed ibn ishak .. 
ibn Abbas'dan nakleder ki; o, «oniindeki kasabalardan ve ardmdaki ka
.sabalardan)) diye tefsir etmi§tir. Said ibn Ciibeyr de o giin mevcud bu
lunan insanlarm oniindekilere ve ardmdakilere, diye tefsir etmi§tir. is
man ibn Ebu Halid, Katade ve Atiye el-Avfi ise oniindekilerden mak
sadm, cumartesi konusunda sozkonusu edilenlerden once gelenlerdir. 
Ebu'l-Aliye, Rebi' ve Ata; ardmdakilerden maksadm, onlardan sonra 
geri kalan israilogullan demek oldugu ve onlarm da bunlar gibi dav
ranmalan halinde aym cezaya ~arpt1nlacaklan §eklinde tefsir etmi§ler
dir. Bunlar oniindekiler ve ardmdakileri zaman bak1mmdan kabul et
mekteydiler. Bu kavmin ardmdan gelen insanlarm bu kasabanm hal
kmm kendilerine ibret olmas1 bak1mmdan on ve arkanm zamana nis
bet edilmesi dogrudur. Ama kendilerinden once ge~enlere nisbet edilmeei 
halinde ayetin bu §kilde tefsiri nas1I olabilir? Ayet kendinden once ge
lenlere nas1l ibret unsuru ta§Iyabilir? Oyle samyo~z ki hi<; kimse iyi 
dii§iiniince boyle bir §eyi zikredemez_ Oyleyse oniindekiler ve ardmda-



372 1BN KES1R (Ctiz: 1, Silre: 2 

kilerden maksadm; ibn Abbas ve Said ibn Ciibeyr'in soyledigi gibi me
kan bak1mmdan nisbet oldugu ve bunun da o ·kasabanm ~evresinde bu
lunan kasabalar oldugu belirtilmi§ oluyor. Dogruyu en iyi Allah bilir. 

Ebu Ca'fer el-Razi, Rebi'den o da Ebu'l-Aliye'den nakleder ki : o, 
<(Artik bunu hem oniimdekilere, hem de ard1mdakilere ibret verici . bir 
ceza, takva sahiplerine bir ogiit k1ld1k.>> ayetini §oyle tefsir etmi§tir: On
larm ge~mi§ giinahlarma bir ceza. ibn Ebu Hatim der ki, ikrime, Mii
cahid, Siiddi, Hasan, Katade, Rebi' ibn Enes'den de bu §ekilde rivayet 
edilmi§tir. 

((Takva sahiplerine de bir ogiit klldik.11Muhammed ibn ishak, ibn 
Abbas'dan nakleder ki; bundan maksad onlardan sonra gelen miitta
kilere ogiit oldligunu ve bOylece onlarm Allah'm azab ve intikammdan 
sakmacaklaniu belirtmektir. Siiddi ve Atiyye ise burdaki miittakilerin 
Muhammed (s.a.) in iimmeti oldugunu s6yler. 

Ben derim ki; buradaki ogiitten maksad, engelleyici unsurdur. Ben 
derim ki bu kavmin Allah'm yasaklanm ~ignemeleri ve hileye sapmalan 
sonunda ba§larma gelen felaket, azab ve cezadan, miittakiler sakmsm
lar. Ta ki, onlann ba§ma gelenler, kendilerinin de ba§ma gelmesin. 
Nitekim imam Ebu Abdullah ibn Batta, Ebu Hiireyre'den nakledet ki; 
RasulullaJh (s.a.) §oyle buyurmu§: ((Siz yahudilerin i§ledigini i§lemeyin: 
Sonra en kii~iik bir hile ile Allah'm yasaklanm helal saymaya ba§lar
smiZ.>> Bu hadisin isnad1 saglamd1r. Ahmed ibn Muhammed ibn Miis
lim'i Hafiz Ebu Bekr el-Bagdadi, saglam hadis ravilerinden saymi§tlr. 
Digerleri de sahih §arta gore me§hur kimselerdir. Dogruyu en iyi Allah 
bilir. 

----- iZAHI --'----

Yahudilere Verilen On Nimet: 

Bilahere ayet-i kerime tekrar israilogullan;na seslenerek Allah'm 
onlara ve atalarma lutfettigi nimetleri belirtmekte, kendilerinden hii- · 
kiimdarlar ve peygamberler ~1kard1gm1 ve kendi devirlerindeki diger 
milletlere iistiin k1ldigm1 tekrarlamaktad.Ir. Bunun yam s1ra kimsenin 
yerine kimsenin cezalandmlmayacag1 giinden (klyamet) saklnmalanm 
ve meselenin yahudilerin sand1g1 gibi, §efaat~1larla hallolunamiyacagi
m, o giin hi~bir §efaat~mm §efaatmm kabul gormeyecegini belirtmekte
dir. Mesele boyle olunca neye dayanarak yahudiler kendi nefislerini 
unutup k1yamet giinii i~in gerekli amelleri yapmamaktad1rlar? , 

Yiice Allah yahudilere verdigi nimetleri zikrettikten sonra, bunlan 
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tafsilath olarak anlatmaya ba§hyor ve diyor ki : «Ey bu Kur'an ile mu- . 
hatap alan yahudiler, Allah'm atalanruza verdigi nimetleri hatlrlaym ve 
onun §'iikrunu ifa etmeye <;ah§ln.ll Allah'm israilogullarma verdigi ni
metler §unlardl : . . 

Bir kere Allah israilogullanrun atalanru, azablarm en §iddetlisine 
ugratan, erkeklerini keserek, di§ilerini sag buakan Firavun ve bane
damn zulmunden kurtarrm§tl. Rivayete gore, Firavun ruyasmda; Ku
dus'ten <;evreye yay1lan ve Mls1r'1 ku§atan bir ate§ gorm'ii§t'ii. Bu ruya 
ile irkilen hukumdar, ruyasmm yorumlanmasmr istemi§ ve yorumcu
lar bunu, israilogullarmqan bir <;Ocugun dunyaya gelecegi ve bu <;o
cugun Firavun'un mUlkunu elinden alacag1 §eklinde yorumlami§lardL 
Bunun i<;in Firavun; israilogullarmm erkeklerini kesiyor ve> kaduilanru 
sag b1rak1yordu. Bilahere yuce Allah israilogullanm bu horlay1c1 azab
tan kurtarml§~l. 

Hani bir de Yuce Aliah sizin i<;in denizde yol meydana getirmi§ ve 
ge((inceye kadar denizi kara haline <;evirmi§ti. Firavun ve askerleri
ni de gozunuzun on'iinde bogmu§tu. Rivaye.te gor~, bu devirde yahudi
lerin hukmune ba§vuracaklan kitaplan yoktu. Allah Hz. Musa'ya k1rk 
giin sonra Tevrat'1 indirecegini 'burada mujdelemi§ti. Hz. Musa'ya Tftr 
dagma gitmesini ve orada kirk gun oru<; tutmasm1 emretmi§ti. Hz, 
Musa Tur'a giderken yerine karde§i Harun'u b1rakm1§t1. Bu devrede 
Tevrat levhalar halinde nazil olmU§tU. Ancak Hz. Musa Tur'da iken, 
yahudiler, Samiri adh bir ki§inin yaptlg1 buzag1)rl ilah sayarak ona ta
pmmaya ba§lami§lardi. 

Bilahere Allah onlarm bu durumunu bagi§lami§ ve tevbelerini ka
bul etmi§ti. 

Bir diger nimeti de, -yuce Allah'm Hz. Musa'ya hakk ile batlh ve 
haram ile helah ayudeden Tevrat'1 indirmi§ olmas1d1r. 

Hz. Musa'mn Tur dagma <;ekilmesi ve aralanndan aynlmas1 es
nasmda kavminin buzag1ya tapmmalan U.zerine Hz. Musa kavmine §Oyle 
demi§ti: <iSiz buzag1y1 Rabb edinmekle kendi nefsinize zulmetmi§ ol.: 
'dunuz. Allah'a §irk ko§maktan daha bU.yUk zulum olur mu? Hemen 
Allab.'a tevbe edin ve donun. Bu, sizin i<;in daha hay1rh olur.n israil 
§eriatma gore, SU<;!SUzlann SU<;!lUlan Old'iirmesi gerekirdi. BUI).Un Uzerine 
Allah israilogullannm uzerine kara bir bulut gondermi§ti. iyilerin ko
t'iileri oldurmesi esnasmda su<;lulara ac1y1p ta oldurme~ten vazge<;me
meleri i<;in bu bulutu irsal buyurmu§tU. Bu mucadelede yetmi§ bin ki
§inin oldur'iildugu soylenir. Bilahere Hz. Musa ve Harun, Allah'a yalva
rarak onlarm tevbelerinin k&bul edilmesini dilemi§lerdi ve yuce Allah 
ta onlardan olenlerin ve Olmeyenlerin tevbelerini kabul buyurmu§tu. 
Ancak yahudiler Hz. Musa'ya «Cenab-1 Allah'1 hi<;bir engel bulunmak
sizm <;Iplak gozle, ayan oeyan gormeden ona ve senin onun RasulU ol-
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duguna inanmay1z» demi§lerdi. Bunun iizerine . Yiice Allah onlan aza
b1yla yakalam1§ ve onlan oldiirmii§tii. Bir gece ve giindiiz oliilerle di
riler ha§r'ii ne§ir olmu§tu. 

Bilahere cenab-1 Allah mukadder olan ecellerini tamamlamak iize
re oliileri geri. diriltmi§ti. Biitiin bu anlatllanlar, yahudiler i~in bir ha
brlatma ve Allah'm her §eye giiciipiin yetecegini kabullenip §iikretme
leri ic;in bir vas1tad1r. 

Cenab-1 Allah Hz. Musa'ya, israilogullanm zalim bir kavimle sa
va§mak iizere gotiirmesini emir buyurmu§tu. Ancak israilogullan ~am 
ile M1S1r arasmdaki ~ih vadisine geldiklerinde, burada kirk Y11 §a§km 
vaziyette kalm1§lardL Allah onlann iizerine golge yaparak giine§ten 
yanmalanm onleyen bir bulut gondermi§ti. 

Menn ve Selva adm1 ta§Iyan nimetlerden biriilcisi bal gibi tath 
olan kudret helvas1, ikincisi de b1ld1rcm eti idi. Biz bu yiyee;eklerin tiirli 
ve §ekli iizerinc.e verilen ayrmtllan nazar-1 i'tibara alam1yoruz. Bu ge
len nimetleri yemeleri ve fazlaca biriktirip saklamamalan emrolunmu§
tu. An~ak onlar emrolunduklan §eyle:ri yapmann§lar, kiifiir ve isyan ile 
bu nimetlere kal'§l gelmi§lerdi. Aslmda bu davram§lanyla Allah'a zarar 
vermi§ degillerdi. Ancak kendilerine zarar vermi§lerdi. Qiinkii Allah 
onlann kar§1 'ct1kl§lanna mukabil onlan cezalandlrml§ ve kendilerine 
verdigi bu nimetleri geri alnn§tl. 

Bir diger ilahi nimet te, Allah'm israilogullarmm atalarma ma'h1m 
bir kente girmelerini ve orada yerle§erek yiyip ic;meyi emre~mesi olay1 
idi. Onlar kentin kap1larmda Allah'a bdyun egerek girmek ve girerken 
de, «Rabb1m1z dualanm1z1 kabul et, gii:Qahlanm1z1 affet ve bizi b$§la» 
demekle emrolunmu§lardL Ancak Allah'm buyrugunu degi§tirerek, em
rine itaattan kac;manlar c<bizi bag1§la» diyeceklerine, ccbugday tanesi» 
istemi§lerdi. Kentin kap1smdan Allah'm buyruguna itaat etmeksizin 
girmi§lerdi. Ve fas1khklan yiiziinden Allah onlann iizerine gokten bir 
bela indirmi§ti. Rivayete gore bu vesileyle yetmi§ bin yahudi olmii§tii. 

Ey israilogullan, Musa peygamberin c;olde susuz kald1klan s1rada 
atalanmz ic;in su taleb etmesini hatlrlaym. Allah Hz. Musa'ya, c<asam 
ta§a vur, Allah'm emriyle ordan gozeler fl§kmr.>> buyurmu§tu. Her top
luluk ic;in bir goze olacakt1 ve her topluluk o gozeden suyunu ic;ecekti. 
Kendilerine, «Allah'm lutuflarmdan yiyip ic;in ancak yeryiiziinde boz
gunculuk yapmaym, bu sizin ic;in daha hay1rlldm> denilmi§ti. 

Yiice Allah, bu suc;u i§leyenler atalan olmasma ragmen, peygam
ber devrindeki yahudilere onunla hitab etmektedir. Sebebi, peygamber 
devrindeki yahudilerin atalanyla oviinmeleri ve oalann davranu~larma 
kar§l ~1kmamaland1r. Hani sizin atalanmz Hz. Musa'ya demi§lerdi ki, 
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((Ey Musa, biz kudret helvas1 ve blldlrcm eti gibi bir tek yernekle da
yanarnayiz. Rabbmdan iste de bize topragm yeti§tirdigi bakladan, bug
daydan, mercimekten, sarm1saktan, ye§illiklerden ihsan etsin.» Hz. 
Musa da, hayretle ve onlan kmayarak, <<siz bu saydlklanmz1 b1ld1rcm 
eti ve kudret helvas1 ile mi degi§iyorsunuz? Halbuki soyledikleriniz ~ok 
daha degersiz yiyeceklerdir, siz degerliye kar§1 degersizi istediginize go
re dilediginiz beldeye gidin ve oradaki tarlalarda istediginiz yiyecekleri 
bulacaksmlz» derni§ti. israilogullan kiifretmek ve haks1z yere peygam
berleri oldiirmek gibi birc;ok suc;lar i§lediklerinden dolay1 omuzlarma zil
let ve meskenet yiiki.l vurulmu§tu. Onlar hiisrana mahkum olmu§lar ve 
bu isyanlan nedeniyle Allah'm rahmetinden uzakla§mi§lardl. Hz. Ze
keriya ve Yahya'y1 oldiirrneleri iizerlerine zillet ve meskenet darngas1 
vurulmu§tur. §iiphesiz ki yahudiler, ne kadar mal ve servete sahip 
olurlarsa olsunlar, her zaman ic;in omuzlarmda .bu yiikii ta§1yacaklar· 
d1r. 

Atalanmzdan, kuvvetli ahitler ald1g1m1z demleri de hatlrlaym, on-
. lara, Tevrat'ta bulunanlan kabullenmeleri ve yerine getirmelerini em

retmi§tik. Ancak onlar, iizerlerine Tur'u kaldmncaya kadar Tevrat'a 
inanmam1§lard1. Uzerlerine Tur dag1m yiikseltince bir sure inanm1§lar 
fakat sonra geri donmii§lerdi. Allah'm rahmeti iizerlerinde olmasayd1 
hiisrana ugrayanlardan olurlard1. Cumartesi giinii, yahudilerin ibadet 
giinii oldugu ic;in, bahk avlamalan yasaktl. Ama Cenab-1 Allah onlan 
denemek ic;in cumartesi giinii bahklan c;ogaltlyor ve bahklar k1y1ya 
vuruyordu. Diger giinler ise, bahk tutam1yorlard1. Allah onlarm ilahi 
emre uyup uymayacaklanm bi:iylece tecriibe ediyordu. Yahudiler tecrii
beyi ba§anyla tamarnlayamad1lar ve cumartesi giinii bahk avlama su
c;unu i§leyerek ibadetten uzakla§tllar. Bunun iizeririe Allah onlan may
munlar §eklinde rahmetinden uzakla§tlrdl. <;iinkii artlk Allah'm buy
ruklanm terketmekle, hayvanlar mertebesine dii§mii§lerdi. Rivayete 
gore Cenab-1 Allah onlarm maymun §ekline donmelerini hiikmetmi§ti. 
Bu da ceza ve kendilerinden sonrakilere ibret ic;indi. 

- -000-- -

67'- Hani, bir de Musa kavmine: Allah, herhalde bir 
s1g1r bogazlamaniZl emrediyor, · demi~ti. Onlar: Sen bi
zimle alay m1 ediyorsun, demi~lerdi. Musa da: Ben ca

.. hiller den olmaktan Allah'a Slglninm, demi~ti. 
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S1g.r Kesme Emri : 

Allah buyuruyor ki : Ey israiloguilan, s1g1r konusunda normal 
-adetleri yutarak, fevkalade hususiyetler gostererek size sundugum ni
metlerimi hatulaym. Katilin kim oldugunu bu s1g1r vesilesiyle a~Ikla
mamda ve maktUlu dirilterek, kendisini kimin oldurdugunu soylemesin
deki nimetimi hatlrlaym. ibn Ebu Hatim bOyle demi§tir. 

Hasan ibn Muhammed der ki; bize Muhammed ibn Sirir Ubeyde 
el Selmani'den nakletti ki o §oyle demi§: israilogullarmdan «;ocuksuz 
bir adam vard1. Adam c;:ok zengindi. Karde§inin oglu ona varis olacak
ti. Bu sebeple yegeni adam1 oldurdu, sonra geceleyin bir ba§kasmm ka
plSlmn online koydu. Ertesi sabah adamm aleyhinde dava ederek onun 
katil oldugunu soyledi. Nihayet silaha sanldilar, birbirlerine girdiler. 
ileri gorii§ sahipleri nic;:in birbirinizi olduriiyorsunuz, Allah'm Peygam
beri aramzda degil n:ii? dediler. Bunun uzerine Hz. Musa'ya geldiler 
ve durumu O'na anlattllar. Hz. Musa dedi ki: Allah her hald~ bir s1g1r 
bogazlamamzi emrediyor demi§ti. Onlar sen bizimle alay m1 ediyorsun? 
demi§lerdi. Musa da : Ben cahillerden olmaktan Allah'a s1gmmm, de-
nni§ti. · 

Ubeyde el-Selmani dedi ki; eger onlar Hz. Musa'ya itiraz etmi§ ol
masalardi basitinden bir s1g1r ile mes'ele hallolacaktl. Ama kendileri 
§iddet gi:>sterince, Allah da onlara zorluk c;:1kardi. Neticede kesmekle em
rolunduklan s1g1n arad1lar ve onu ba§ka sigirt bulunmayan, bir tek 
~ngm olan bir adamm yanmda buldular. Adam dedi ki Allah'a andolsun 
ki onun derisini altmla doldurmazsamz size vermem. Bunun uzerine on
lar s1gmn derisini altmla doldurup s1gm satm ald1lar ve kestiler. Slgi
rm baz1 parc;:alanm adamm vucuduna vurdular, adam kalkti. Seni kim 
oldurdu dediler? Adam §U diyerek karde§inin oglunu gosterdi, · sonra 
tekrar oldu. Bunun uzerine yegenine hic;:bir §ey verilmedi ve varis ola
madi. ibz:>. Cerir bu rivayeti Ubeyde'den aym §ekilde nakleder. Dogruyu 
en iyi Allah bilir. Abd ibn Humeyd de tefsirinde bunu Yezid ibn · Ha
run'dan dinledigini rivayet eder. Adem ibn Ebu iyas da tefsirinde Ebu 
Ca'fer el-Razi kanallyla Hi§am ibn Hasan'dan aym rivayeti duydugunu 
bildirir. 

Adem ibn Ebu iyas tefsirinde der ki; bize Ebu Ca'fer el-Razi, Re
bi'den o da Ebu'l-Aliye'den «Allah herhalde bir s1g1r bogazlamamzi em
rediyor» ayeti konusunda §6yle dedigini nakletti : israilogullarmdan 
zengin, c;:ocugu olmayan bir adam vard1. Adamm yakmlarmdan birisi 
ona varis idi. Mirasc;:1, adamm mirasmi elde etmek ic;:in onu oldurdu, 
sonra yolun ortasma atti. MU:sa (a.s.) ya gelip ·dedi ki; akrabam Oldu
riildu, ben c;:ok kotu bir durumday1m. 'Ey Allah'm Nebisi, senden ba§ka 
onu oldureni bildirecek kimsenin bulundugunu bilemiyorum. Ebu'l-Aliye . 

Baka 

ded: 
var: 
yok 
bmc 
bmc 
Sigil 
ret 
cah: 
bm~ 

c;:ok 
emr 
et o 
rah; 
bize 
All a 
b1m 
ine:k 
da ~ 
me11 

zam 
yeri: 
zorll 
yete 
mez 
yeti1 
i§inE 
artu 
fala1 
us to 
All a 
mz. 
satu 
mab 
geri 
rar i 
eden 
oldu. 

kont 
arasl 
kirdi 



Bakara, 67) HAD1SLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSlRi 377 

dedi ki; Hz. Musa halkl ~ag1rd1 ve kimin yanmda bu konuda bir bilgi 
varsa onu bize a~1klasm, dedi. Ancak halkm bu konuda hi~ bir bilgisi 
yoktu. Katil, Musa (a.s.) ya gelip dedi ki; sen Allah'm nebisisin Rab
bmdan bize katilin a~1klanmasm1 iste. Bunun iizerine Hz. Musa Rab
bmdan ·katilin kim oldugunu sordu ve Allah Teala: «Allah herhalde bir 
s1g1r bogazlamamz1 emrediyor.)) diye vahyetti. Bu emirden dolay1 hay
ret ettiler ve : «Sen bizimle alay m1 ediyorsun?>> dediler. Musa da: «Ben 
cahillerden olmaktan Allah'a s1gmmm demi§ti.)) Onlar bizim i~in Rab
bma dua et de onu bize iyice bildirsin demi§lerdi. Musa da : Allah, o, ne 
~ok kart, ne de ~ok korpedir, ikisi ortas1 bir s1gird1r buyuruyor. Art1k 
emrol~ndugunuz §eyi yapm demi§ti. Dediler ki bizim i~in Rabbma dua 
et onun rengini bize iyice a~1klasm. 0 da Rabb1mz diyor ki; bakanlan 
rahatlatacak, sapsan bir inektir, demi§di. Dediler ki; Rabbma dua et, 
bize a~1k~a niteligini bildirsin, ~iinkii bizce inekler birbirine benziyor, 
Allah dilerse biz elbette hidayete erenlerden oluruz. MU.Sa dedi ki : Rab
bim, one boyunduruga ko§ulup a.razi surecek, ne de ekin sulayacak bir 
inektir, zillete ugramami§tir butun kusurlardan uzaktlr, onun alacas1 
da yoktur, buyuruyor. Onlar §imdi ger~egi ortaya koydun, dediler. He
men onu bogazlad1lar ki az kalsm bunu yapmayacaklard1. 

Ebu'l:..Aliye der ki; eger onlar, bir s1g1r kesmekle emrolunduklan 
zaman onu yerine getirselerdi ve herhangi bir s1gm kesselerdi, emir 
yerine gelirdi. Ama onlar kendi kendilerini zora ko§tular ve bu sebeple 
zorlugu yUklendiler. Eger i~lerinde : «Allah dilerse biz muha~kak hida
yete erenlerden oluruz)) diyenler bulunmasaydl, ebediyen hidayete ere
mezlerdi. Bize ula§tlgma gore onlar; kendilerine, niteligi bildirilen inegi 
yetimlere bakan bir ihtiyann yamnda buldular. ihtiyar kadm onlarm 
i§ine bu inekten ba§kasmm yaramad1gm1 anlaymca .bedelini kat kat 
artlrd1. Bunun uzerine Hz. Musa'ya gelip bu nitelikte bir inegi ancak 
falanca kadmm yanmda bulabildiklerini ve onun da degerinden ~ok 
ustunde fiyat istedigini soylediler. MU.Sa (a.s.) onlara dedi ki: Dogrusu 
Allah sizin yukunuzu hafifletmi§ti, siz onu kendi kendinize zorla§tlrdi
mz. Binaenaleyh onu raz1 edin, istedigini verin. Boyle yaptilar ve inegi 
satm ahp kestiler. Hz. Musa onlara inekten bir kemik ahp oluye vur
malanm emretti, onlar da boyle yaptilar. Bunun uzerine olunun ruhu 
geri geldi . ve kendisini oldurenin kim oldugunu ismiyle soyledi. Ve tek
rar oldu. Bunun uzerine katil yakaland1. 0, Hz. Musa'ya gelip §ikayet 
eden ki§iydi. Allah onun davram§Im ·en kotu bi~imiyle cezala.ndirmi§ 
oldu. 

Muhammed ibn Cedr der ki : Bana ibn Sa' d... ibn Abbas'm inek 
konusunda §oyle dedigini nakletti: Musa (a.s.) devrinde israilogullan 
arasmda mall ~ok bir ihtiyar vard1. Adamm karde§inin ~ocuklan ise fa
kirdiler ve maHan yoktu. Adam, ya§h ve ~ocuksuzdu. Tek varisi de 
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karde§inin ~ocuklanydl.. Dediler ki; ke§ki amcannz olse de, onun ma
lma varis olsak. Uzun bir sure beklediler. Amcalarmm olmemesi uzeri
ne §eytan onlara geldi ve dedi ki : Siz amcamz1 Oldurup de malma va
ris olsamza. Siz, i~inde bulunmad1gm1z §ehir halkma onun diyetini ve
rirsiniz. Zira bunlarm ikisi ayn §ehirlerde ya§1yorlard1. Yegenler bir 
§ehirde maktul bir diger §ehirde idi. Bir ki§i oldurtilup de iki §ehirin 
ara yerine atlhrsa olu ile kasaba aras1 ol~Ulur ve hangi kasabaya daha 
yakmsa diyeti onlar bor~lamrd1. ~eytan onlan ooylece aldatmca ve am
calanmn uzun sure olmedigini gorunce, §eytanm dedigine yone1ip am
calanm Oldurdtiler ve kendilerinin mensubu bulunmad1klan §ehrin ka
p1s1mn online cenazesini attllar. Ertesi sabah, maktulun yegenleri §eh
re gelip, amcam1z sizin §ehrin kap1s1 onunde oldurtildu, siz dogrusu bize 
amcam1zm diyetini bor~land1mz dediler. ~ehir halkl, Allah'a and i<;e
riz ki biz onu oldurmedik ve onun katilini de bilmeyiz, §ehrimizin ka
plstm sabaha kadar asla a~madtk, dediler. Bunun uzerine onlar Hz. 
Musa'mn yamna geldiler. Maktulun yegenleri dediler ki; biz amcam1z1 
bunlarm §ehrinin kap1s1 onunde olu olarak bulduk, §ehir halkl da «Al
lah'a kasem ederiz ki biz onu oldurmedik ve onlara kap1y1 kapattlgi
mtzdan beri sabaha degin §ehrin kap1s1m a~madtk.>> diyorlar. Bunun 
uzerine Hz. Cebrail, Semi' ve Alim olan Allah'm emrini Musa (.a.s.) ya 
getirdi ve buyurdu ki : «Allah her halde bir srgtr bogazlamamzt emredi
yor, de ... » 0 s1g1rm bir ktsmmt o olen adamm iizerine vurursunuz, 
dedi. 

Suddi; «Hani bir de Musa, kavmine Allah her halde bir s1g1r bo
gazlamamzt emrediyor demi§ti. .. » a yeti konusunda §Oyle dedi : israil
ogullanndan mall ~ok bir ki§i vard1, onun bir k1z1 ve bir de muht.a~ 
yegeni vard1. Adam k1zm1 yegeniyle nikahlamt§tl. Fakat sonra k1zm1 
yegeniyle evlendirmekten vazge~ti. Bunun uzerine delikanh ktzdt ve 
Allah'a andolsun ki, ben amcam1 oldurur hem onun mallanm ahnm, 
hem de k1z1m nikahlar diyetini yerim, dedi. Delikanlt adamm yamna 
geldi. 0 strada israilogullan stbtlarmdan bir ktsmmdan tuccar gelmi§
ti. Dedi ki; amcac1g1m benimle gel ve bu toplulugun mahndan bir §ey
Jer alahm, belki onda ben kar ederim. <;unku seni benimle goriince ba
na mall verirler. Amca delikanhyla beraber geceleyin ~1ktl, ihtiyar o 
stbta ula§mca delikanh onu oldurdu, sonra kendi ailesinin yanma don
du. Ertesi sabah amcasm1 araytp onun nerede oldugunu bilmiyormu§ 
gibi yaparak geldi. Amcastm bulamaymca ona dogru ko§tu ve sozko
nusu stbtm amcasmm ~evresinde toplanmt§ oldugunu gorunce onlan 
muaheze ederek, «amcamt Oldurdunuz, onun diyetini ·ooeyin» dedi. Bir 
yandan da aghyor, ba§ma toprak serpiyor, vay amcactg1m, diye bagt
nyordu. Dava Hz. Musa'ya goturiildu. 0 da o stbtm mensublarma diyet 
hiikmiinii verdi. On,lar : Ey Allah'm peygamberi, .bizim ic;;in Allah'a 
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dua et, su9u kim i§lemi§se bize bildirsin ki su9lu tutulsun. Allah'a ye
min ederiz ki onun diyeti bizim i9in 90k kolay, ama onu oldiirmi.i§ ol
makla ay1planmaktan utamyoruz, dediler. i§te Allah Teala'nm : «Hani 
siz bir cam oldiirmi.i§tiiniiz de onda §iipheye di.i§mi.i§tiiniiz. Allah ise 
sizin gizlemekte oldugunuzu ac;1ga 91karand1r ... n kavli buna telmihtir. 
Musa (a.s.) da kavmine: <<Allah her halde bir s1g1r bogazlamaruz1 em
rediyot, demi§ti.n Onlar, biz senden maktul ve katili soruyoruz, sense 
bize s1g1r bogazlaym diyorsun ~izimle alay m1 ediyorsun? dediler. «Hz. 
Musa, ben, cahillerden olmaktan Allah'a Sigirunmn demi§ti. ibn Abbas 
der ki; eger onlar bir s1g1r bulup da kesselerdi bu kendileri i9in yeterli 
olacakti, ancak onlar bu konuda §iddetli davrand1klan ve Hz. Musa'y1 
yorduklan i9in .Allah da onlara §iddetli davrand1. «Dediler ki : bizim 
it;.in Rabbma dua et de onu bize iyice bildirsin.» Musa da : <iAllah o, 
ne 90k kart, ne de 90k korpedir ikisi ortas1 bir s1g1rdir» buyuruyor. 
((Artlk emrolundugunuz §eyi yapm demi§ti. n Dediler ki; bizim i9in Rab
bma dua et onun rengini bize iyice a91klasm. 0 da Rabb1m diyor ki : «0 
bakanlan rahatlatacak sapsan bir inektir.» demi§ti. Dediler ki Rabbma 
dua et bize a91k9a niteligini bildirsin. <;iinkii bizce inekler hep birbirine 
benziyor. Allah dilese biz elbette hidayete erenlerden oluruz. Dedi ki : 
«Rabb1m; o, ne boyunduruga ko§ulup arazi siirecek, ne de ekin sulaya
cak bir inektir, zillete ugraJ.:Ilami§tlr, biitiin kusurlardan uzaktlr, onun 
alacas1 da yoktur.» buyuruyor. Onlar, i§te §imdi ger9egi ortaya koydun 
dediler ve o s1gm arad1lar, ama bulamad1lar. israilogullan arasmda 
babasma 90k iyi davranan bir adam vard1. Adamm biri bir inci satiyordu 
ve onun yarundan ge9erken: Bu inciyi yetmi§ bine satlyorum. dedi. 0 
adamm babas1 uyumakta oldugundan ve ba§mm altmda da anahtar 
bulundugundan adam inci satana; bekle babam uyansm, onu senden 
seksen bine alay1m dedi. Adam babam hemen uyand1r sana altmi§ bine 
vereyim dedi. Tiiccar her seferinde, onu onar onar di.i§i.iriiyordu, niha
yet otuz bine indi. Delikanh da her seferinde babasmm uyanmasm1 
beklemesini ve fiyatl artlracagm1 soyleyerek yiiz bine ula§mi§tl. Ona, 
bu fazla gelince ben senden hi9 bir §ey almayacag1ma, Allah'a and i9erim 
dedi ve babasm1 uyand1rmaktan 9ekindi. i§te Allah Teala bu inciye mu· 
kabil olarak ona bu s1gm vermi§ti. israilogullan oradan sozkonusu Sl

gm aramak i9in ge9iyorlard1 ve s1gm gencin yanmda gordiiler. Onu, 
kendilerine bir s1g1ra bir s1g1r olmak iizere satmasm1 istedilerse de o, 
buna yana§madi, iki s1g1r verdiler yine yana§madi, on s1g1ra kadar 
yiikselttiler, o, yine vermeyince dediler ki : Allah'a andolsun ki onu · 
senden almadan b1rak1p gitmeyiz. Onu Hz. Musa'run yanma getirdiler 
ve dediler ki: Ey Allah'm neb'isi biz sozkonusu s1gm bunun yanmda 
bulduk, ama o bize vermekten ka91ruyor, halbuki biz ona fazlas1yla 
pam verdik. Musa ona dedi ki; s1gmru bunlara ver. 0 da : Ey Allah'm 
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RasuJii ben, mallma daha ~ok laYikim. Musa dogru soylersin, dedi. On
lara da arkada§InlZl memnun edin ve s1gmn ag1rllgmca altm verin dedi. 
0, yine vermekten ka~md1. Onlarsa verdikleri miktan kat kat artlrdl
lar ve neticede on kat altm vermeye raz1 oldular. Adam onlara s1gm 
satt1 ve parasm1 ald1. Onlar da s1gm kestiler. Hz. Musa ondan bir par
~ayi adama vurun, dedi. Onu, adamm omuzlan arasma vurunca adam 
dirildi. Seni kim oldurdu diye sorduklarmda, adam yegenfm dedL Bu
nun uzerine yegeni ben onu oldurdum ki malm1 alay1m ve k1z1yla evle
neyim, dedi. Boylece katili tutup OldurdUler. 

Suneyd der ki; bize Haccac.,. Muhammed ibn Ka'b el-Kurezi'den 
ve Muhammed ibn Kays'dan nakletti ki onlar §Oyle demi§ler : Bu iki
siilin sozu birbirine kan§ffil§tlr. israilogullarmdan bir boy, insanlarm 
kotUlugunun fazlala§tlgml gorunce bir §ehir kurdular ve kotu insan
lardan uzakla§tllar. Ak§am olunca §ehrin kap1s1m kap1yor ve dl§ardan 
kimseyi i~eri alm1yorlard1. Kap1y1 ~mak istediklerinde ba§kanlan geli
yor, bak1yor gozetliyor ve bir §ey duymazsa §ehrin kap1sm1 a~1yordu ve 
ak§ama kadar birlikte oluyorlardl. israilogullan arasmda bir adamm 
~ok mall vard1 ve karde§inin ~ocugundan ba§ka miras~lSl y~!':tu. Adam 
uzun sure ya§aymca, yegeni mirasma konma·k i~in adami oldurdu, son
ra cesedini allp o §ehrin kap1smm online koydu. Sonra o ve arkada§
lan bir yere gizlenip saklandllar. ~ehrin ba§kam kap1ya gelip etrat1 
gozetledi ve kontrol etti, hi~ bir §ey gormeyince kapiYl a~t1. Oluyu go
runce kap1y1 geri kapatt1. Bunun uzerine maktulun yegeni ve arkada§
lan: «Eyvah hem onu oldurdunuz, hem de kap1ya at1yorsunuz» diyerek 
bag1rmaya ba§ladllar. Hz. Musa (a.s.) israilogullan arasmda oldurme
nin ~ogald1gm1 gordugunden oluyli hangi toplulugun ortasmda bulur
sa onlan sorumlu tutard1. Ai kalsm, maktulun yegeniyle, o §ehrin halk1 
arasmda ~arpi§ma ~1kacakt1. Her iki grup ta silahlanm ku§andilar, 
sonra birbirleriyle dogu§mekten vazg~erek Hz. Mllsa'ya gelip durum
lanm anlattllar ve «Ey Allah'm RasUlu-bu §ehir halkl bir ki§iyi 61-
durdUler ve sonra kap1ya attllar>> dediler. ~ehir halk1 da dedi ki : «Ey 
Allah'm Rasulu, bizim kotUluklerden uzak durdugumuzu ve bunun i~in 
bir §ehir kurdugumuzu, insanlann kotUluklerinden uzakla§tlgimlzl bi· 
liyorsun. Allah'a andolsun ki onu biz Oldurmedik ve oldurenin kim ol- -
dugunu da bilmiyoruz.>> Bunun uzerine Allah Teala onlara bir s1g1r 
kesmelerini emretti ve Musa (a.s.) «Allah herhalde bir s1g1r bogazla
mamzi emrediyor>> demi§ti.>> 

Ubeyde el-Selmani, Ebu'l-Aliye, Suddi ve digerlerinden nakledilen. 
bu rivayetler nisbeten birbirinden farklld1r. Ancak a§ikar olan odur ki, 
bu rivayetlerin hepsi israilogullarmm kitaplarmdan almmi§tlr. Bunlar 
nakl~dilmesi caiz olan §eylerdir. Fakat biz onlan ne dogrular, :r;te de 

Bal 

ya 
uy 

'· . 
~ .. 

CE 

d 
A 

n 
c 
rr 

n 
z: 

z 
11 

y 
d 
y 



Bakara, lj{) HAD1SLERLE KUR'AN-I KER!M TEFSiRi 381 

yalanlanz. Bu sebeple o rivayetlere ancak bizim yannmzdaki hakikata 
uydugu miktarda_ giiveniriz. Dogruyu en iyi bilen ise Allah'tlr. 

68- Onlar, Bizim ivin Rabb1na dua et de onu bize iyi
ce bildirsin, demi~lerdi. Musa da : Allah, o, ne vok kart, ne 
de vok korpedir. ikisi ortas1 dinv bir sigirdlr, buyuruyor. 
Artlk emrolundugunuz ~eyi yapm, demi~ti. 

. 69 - Dediler ki : Bizim ivin Rabb1na dua et de onun ne 
renk oldugunu bize iyice avlklasin. 0 da : Rabbrm diy6r ki : 
0 bakanlan rahatlatacak sapsan renkli bir inektlr, de
mi~ti. 

70- Dedilerki: Rabb1na dua et, bize avlkva niteliglnfn 
ne oldugunu bildirsin. <;unkii bizce s1grrlar birbirine ben
ziyor. Allah dilerse biz elbette hidayete erenlerden oluruz. 

71 -Dedi ki : Rabb1m, o, ne boyunduruga ko~ulup ara
zi surecek, ne de ekin sulayacak bir inektir. Zillete ugra
Inami~tlr. Butun kusurlardan uzakt1r. Onun alacas1 da 
yoktur, buyuruyor. Onlar : i~te ~imdi gerQegi ortaya kay
dun, dediler. Hemen onu bogazlachlar ki az kalsm bunu 
yapmayacaklardi. 

Allah Teala bu ayette bize israilogullannm diretmesini ve peygam
berlerine ~ok sorular sormalanm anlatlyor. Onlar kendilerini dara so-
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kunca Allah da onlan dara soktu. Halbuki onlar herhangi bir s1gm 
kesmi§ olsaydllar mes'ele yerini bulmu§ olacaktl. Nitekim ibn Abbas' 
m, Abide'nin ve digerlerinin sayledikleri bunu qogrulamaktadlr. Ne 
var ki onlar §iddetli davramnca Allah da onlar hakkmda §iddet gos
termi§tir. Onlar, «bizim i~in Rabbma dua et de onu bize iyice bildirsin 
demi§lerdi.» Bu s1gmn ne oldugunu ve ozelliklerini bize a~1klasm de
diler. 

ibn Cerir der ki; bize Ebu Suneyd ... ibn Abbas'dan nakletti ki; o 
§6yle demi§; Eger basitinden blr inek alsalard1, onunla yetinilecekti. 
Ama kendileri ag1r da vranmca Allah da onlan ag1rla§tlrd1. Bu hadisin 
isnad1 sahihtir. Qunkii onu birden fazla ki§i ibn Abbas'dan rivayet et
mi§tir. Apide, Stiddi, Mucahid, ikrime, Ebu'l-Aliye ve daha ba§kalan 
da aym §ekilde_ soylemi§lerdir. ibn Cureyc der ki; Ata §6yle dedi: Eger, 
basitinden bir inek alsalard1 kendileri i~in yeterdi. ibn Cerir der ki; 
Rasllullah (s.a.) §6yle buyurdu : Dogrusu onlar alelade bir inek kes
mekle emrolunmu§lardl, fakat onlar, kendilerini zora sevkedince Allah 
da zorla§tirdl. Allah'a kasem ederim ki; eger onlardan bir k1sm1 istisria 
edilmi§ olmasayd1 hi~ bir zaman onlara hakikat a~1klanmi§ olmazd1. 

«Allah, o, ne ~ok kart, ne de ~ok korpe, ikisi ortas1 bir s1g1rdirn bu
yuruyor. Yani ne ya§h ve bitkindir, ne de henuz dole ula§mami§ ku
t;iiktur. Ebu'l-Aliye, Suddi, Mucahid, ikrime, Atiyye el-Avfi, Ata el-Ho
rasani, Vehb ibn Munebbih, Dahhak, Hasan, Katade boyle demi§lerdir. 
ibn Abbas'm da aym §eyi soyledigi rivayet edilir. Dahhak, ibn Abbas'
dan «ikisi ortas1 din~ bir s1g1rd1r buyuruyor.n ayeti hakkmda §6yle de
digini rivayet eder: 0, buyukle ku~iik arasmdad1r. Bu ise hayvanlarm 
ve s1g1rlarm olmas1 muhtemel olan en gu~lu ve en guzel donemleridir. 
ikrime, Mucahid, Ebu'l-Aliye, Rebi' ibn Enes, Ata el-Horasani ve Dah
hak'tan da aym §ekilde rivayet edilmi§tir. Suddi ise bunun ikisinin or
tasmda oldugunu soyler. He§im, Hasan'dan nakleder ki bu s1g1r ya
bani bir inek idi. ibn Cureyc Ata'dan o da ibn Abbas'dan nakleder ki; 
o §6yle demi§ : Kim san bir ayakkab1 giyerse onu giydigi surece siirekli 
sevin~ i~erisinde bulunur. Bunun sebebi Allah Teala'mn §U mubarek 
kavlidir: «0, bakanlan rahatlatacak sapsan bir inektir.11 Mucahid de 
boyle der. Vehb ibn Munebbih, bu inegin sapsan oldugunu soyler. Said 
ibn Cubeyr de boynuzunun ve ~atal tlrnagmm san oldugunu sayler. 

ibn Ebu Hatim der ki; bana babam ... Hasan'dan nakletti 'ki; bu 
inek a§m derecede siyahml§. Bu soz garibtir. Dogrusu 6ncekidir. Bu
nun i~in ayet-i kerime onun sa.nhgm1 te'yid etmek uzere: ccParlak, sap
san» ifadesinden maksad, sanhg1 nerdeyse karaya ~ahyor, demektir. 
Said ibn Cubeyr ise bunun rengi saf demek oldugunu sayler. Ebu'l-Ali
ye, Rebi' ibn Enes, Suddi, Hasan ve Katade'den de aym §ey rivayet edil
mi§tir. ~erif ... ibn Omer'den nakleder ki ccsapsan, renklhl ifadesinin 
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manas1 saf demektir. Avfi tefsirinde ibn Abbas'dan nakleder ki; bu 
ifade fazlaca san ve sanhg1 nerdeyse beyaza <;allyor demektir. Suddi 
der ki «bakanlan rahatlatacak,» yani hayrette b1rakacak demektir. 
Jt~bu'l-Aliye, Katade ve Re_bi'. ibn Enes de aym §ekilde demi§lerdir. Vehb 
ibn Munebbih der ki: Onun derisine baktlgmda, sana gune§in l§mla
rmm derisinden <;1ktlg1 vehmini verdirecek §ekilde idi. 

«<;unku bizce inekler birbirine benziyor.» Yani <;oklugundan dolay1 
birbiri gibi gorunuyor. Bu sebeple sozkonusu inegin niteligini ve §ek
lini bize apa<;1k belirtti. «Allah dilerse elbette hidayete erenlerden olu
ruz.)) Ve boylece Allah onu · bize · ag1klar. ibn Ebu Hatim der ki; bana 
Ahmed ibn Yahya.. Eger israilogullar1 «Allah dilerse elbette hidayete 
erenlerden oluruz, demi§ olmasalardi, kendilerine bu imkan verilmez
di. Ancak bu sebeple istisna edilmi§lerdir.» Hafiz Ebu Bekr ibn Mer
duyeh tefsirinde bir ba§ka yolla Ebu Hureyre'den rivayet eder ki Ra
sulullah (s.a.) §6yle buyurmU§ : Eger israilogullan «Allah dilerse biz 
elbette hidayete erenlerden oluruz)) demi§ olmasalardl ebediyen onlara 
bu imkan verilmezdi. :;;ayet onlar herhangi bir s1gm bulup kesseydiler 
bu, kendileri · i<;in yeterli olacaktl. Ama kendilerini zorlad1lar, Allah da 
onlann aleyhinde zorlad1. Bu hadis bu §ekilde garibtir. En iyi ve gti·· 
zel §ekli Suddi'den nakledildigi §ekilde Ebu Hureyre'nin ifadesidir. Dog
ruyu en iyi Allah bilir. 

«Dedi ki; Rabbim, o ne boyunduruga ko§ulup arazi surecek, ne 
de ekin sulayacak bir inektir.)) 0 ne arazi surmekle boyunduruga ko
§Ulmu§ ve horlanmi§tlr, ne de dolapta su <;ekmek i<;in ha2arlanml§hr. 
Aksine o ozenle ve seve seve beslenmi§, eksiksiz, kusursuz bir hayvan
.dir. Kendi renginin dl§mda herhangi bir renk ve alacallk yoktur. Ab
durrezzak, Katade'den nakleder ki: «Buttin kusurlardan uzaktlr.» de
mek, ayb1 yoktur demektir. Ebu'l-Aliye ve Rebi' ibn Enes de bOyle de
mi§lerdir. Mucahid ise bu ayete, o alacallktan uzaktlr §eklinde mana 
vermi§tir. Ata el-Horasani ise «Butun kusurlardan uzaktlr» yaratlh§ 
ve gorunti§ kusurlarmdan ve Onda alacallk ta yoktur. Mucahid der ki; 
siyah veya karallk yoktur. Ebu'l-Aliye, Rebi' . ibn Enes, Hasan, Katade 
derler ki; onda beyazllk yoktur. Ata el-Horasani ise «Onun alacas1 yok
tur)) ayeti her tarafmm aym renkte oldugunu belirtiyor, der. Atiye 
el-Avfi'den, Vehb ibn Munebbih'den ve ismail ibn Ebu Halid'den bu 
§ekilde rivayet edilmi§tir. Suddi ise «Onun alacas1 da yoktur» ayetinin 
siyah, beyaz ve klzilllktan eser yoktur demek oldugunu belirtir. Bu soz
lerin hepsi birbirine yakm sozlerdir. 

Onlar «i§te §imdi ger.<;egi ortaya koydun)) dediler. Katade der ki; 
§imdi bize a<;1kladm dediler. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem der ki; 
Allah'a andolsun ki onlara daha once de ger<;ek a<;lklannn§tl. 

· «Hemen onu bogazlad1lar ve az kalsm bunu yapmayacaklardu• 
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Dahhak, ibn Abbas'dan naklederek der ki; az ~alsm onu yapmayacak
lardi, zaten yapmak istedikleri §ey de bu degildi. <;iinku onlar kesmek 
istemiyorlardi. Yani bunca sorulara ve izahlara ragmen onlar ancak 
btiyuk . bir gayret sonucu kestiler. Bu ifade . onlan zemmetmektedir. 
<;unku israilogullarmm maksadt; sadece direnmektir. Bu sebeple az 
kalsm onu kesmeyeceklerdi. Muhammed ibn Ka'b ve Muhammed ibn 
Kays ise ((Hemen onu bogazlad1lar ki az kalsm bunu yapmayacaklardl)) 
~tinki\ inegin paras1 fazlayd1 diye, tefsir etmi§lerdir. 
· Bu ifade uzerinde durulmas1 gerekir. <;unku onun parasmm fazla 
oldugu sadece israilogullan kaynagmda nakledilen rivayetlerde yer al
maktadlr. Nitekim Ebu'l-Aliye ve Suddi'nin naklettiklerinde bu gortil
mti§tur. Avfi ibn Abbas'dan bu hikayeyi rivayet etmi§tir. Ubeyde, Mu
cahid, Vehb ibn Miinebbih, Ebu'l-Aliye, Abdurrahman ibn Zeyd ibn 
Eslem ise onu btiytik bir para kar§1hg1 satm ald1klanm belirtirler. Bu 
konuda ihtilaf vard1r. Aynca bedeli konusunda daha ba§ka ifadeler 
de bulunmaktadlr. Nitekim, Abdurrezzak der ki: Bize ibn Uyeyne ... 
ikrime'den nakletti ki o, -bu inegin bedeli sadece tic; dinard1 demi§tir. 
ikrime'den nakledilen bu rlvayetin isnad1 saglamd1r. A«;1kc;as1 o, bu · 
ifadesi'ni ehl-i kitab'dan nakletmi§tir. ibn Cerir der ki : Ba§kalan da 
§6yle dediler : Rezil olmak korkusundan dolayi nerdeyse bunu yapma
yacaklardt. <;unku dava ettikleri maktUltin katilini Allah ac;tga «;tka
rmca, onlar rezil olacaklard1. ibn Cerir bu ifadeyi herhangi bir kimse
nin isnadma dayandirmanil§tlr. Sonra da paras1 fazla oldugu ve rezil 
olmaktan «;ekindikleri i«;in bunu yapmayacaklard1r §eklinde tefsir et
menin dogru oldugu gorti§tinu tercih etmi§tir. Bu konu uzerinde de du
rulmasi gerekir. Dogrusu -en iyi Allah bilir- Dahhak'm ibn Abbas'
dan naklettigl ve bizim yukarda zikrettigimiz gorti§tur. Tevfik Allah'
tandtr. 

72- Hani, siz bir ki~iyi oldiirmii~tiiniiz de; sonra o ko
nuda birbirinizle c;eki~meye b~lam1~tln1z. Allah ise sizi:n 
gizlediginizi ac;1ga <;Ikanc1d1r. 

73 - S1g1nn bir parc;as1ni oliiye vurun, demi~tik. i~te 
Allah oliileri boyle diriltir. Ve sizlere ayetlerini gosterir ki, 
akhn1z1 ba~1n1za alas1n1z. 
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Katil ve Mucize : 

Buhari der ki: «Birbirinizle <;eki§meye ba§lanu§tlmz.» Yani ihtila
fa dii§mii§tiinuz. Ibn Ebu Hatim'in ... Mucahid'den naklettigi rivayet
te de, Mucahid bunu, ihtilafa dii§mii§tiinuz §eklinde tefsir etmi§tir. Ata 
el-Horasa'ru ve Dahhak, bu konuda, birbirinizle <;eki§mi§tiniz §eklinde 
tefsir etmi§lerdir. ibn Cureyc ise «Hani siz bir ki§iyi oldurmii§tiinuz 
de sonra o konuda birbirinizle <;eki§meye ba§1anu§tlmz.» ayetinin, bir
birinize, siz oldurdunuz demeye ba§lami§tmiz, §eklinde tefsir etmi§tir. 
D;gerleri de, hay1r siz oldurdunuz demi§lerdi. Abdurrahman ibn Zeyd 
ibn Eslem de bOyle der. 

«Allah ise sizin gizlediginizi a<;Iga <;Ikanc1d1r.» Mucahid der ki; 
sizin saklamakta oldugunuzu demektir. ibn Ebu Hatim der ki; bize 
Amr ibn Muslim .. . -Museyyeb ibn Rafi'nin §Oyle dedigini duydugunu 
soyler; Kul yedi ev otede bir iyilik yaparsa muhakkak Allah onu a<;Iga 
91kanr. Ve .yine yedi ev otede bir kotiiluk yaparsa mutlaka Allah Teala 
onu da a<;1ga <;Ikanr. Bunun dogrulanmas1 Allah Teala'mn §U ifadesi 
ile sabittir. «Allah ise sizin gizlediginizi a<;Iga <;Ikanc1d1r.» 

«S1gmn bir par<;as1m oluye vurun» demi§tik. Bu bir par<;a, s1gmn 
herhangi bir uzvunun par<;as1 olabilir. Her halukarda mucize gergek
le§ir ve harikulade olay ortaya <;Ikar. Ama bu par<;a muayyen de ola
bilir. Eger hangi par<;a oldugunun belirtilmesinde bizim din ve dunya 
i§imizle alakah konularda bize fayda saglayacak olsayd1, muhakkak ki 
Allah Teala onu bize a<;1klard1. Ama a<;1klamam1§, muphem blrakmi§
tlr. Bize bu noktanm a<;1kland1gma dair sahih bir rivayet de gelmemi§
tir . . Bu sebeple Allah bu noktay1 nas1l muphem b1rakm1§sa oylece biz de 
muphem b1rakmz. ibn Ebu Hatim der ki; bize Ahmed ibn Sinan ... 
ibn Abbas'dan nakleder ki, o §i:iyle demi§: israilogullar1nda inegi ara
yanlar kirk y1l arad1lar ve nihayet onu bir adanun yamnda buldular. 
Adam inegini <;ok seviyor ve ne bedel verirlerse satmaktan ka<;Imyor
du. Nihayet derisi dolusunca para verdiler ve onu kestiler. Bir uzvunu 
oluye vurdular, i:ilu damarlanndan kan B~karak kalktl. Ona seni kim 61-
di.irdu? dediler. 0 da beni falanca i:ildurdu dedi. Hasan ve Abdurra.h
man Ibn Zeyd ibn Eslem de boyle derler ve onun bir par<;asmm i:iliiye 
vuruldugunu soylerler. ibn Abbas'dan bir rivayette ise onlar olliye 
inegin k1k1rdaktan sonra gelen bir kemigini vurmu§lardl. Abdurrezzak 
der ki; bize Ma'mer, Abide'den nakletti ki onlar i:iluye s1gmn etinden 
bir par<;a vurmu§lardL Ma'mer, Katade'den naklen der ki; onlar i:iliiye 
s1gmn budundan vurdular ve i:ilu dirilerek beni falanca i:ildurdu de
mi§tir. ·Ebu Usame .. . ikrime'den nakleder ki; i:iluye s1gmn budundan 
vurulmu§tu, i:ilu kalktl ve beni falanca oldurdu dedi. ibn Ebu Hatim 
der ki; Mucahid ve Katade'den bu §ekilde rivayet edilmi§-tir. 

Tefsir, C. II, F . 25 
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Siiddi der ki; oliiye omuzundan bir parc;a vurulmu§tu, o da dirilmi§ 
ve kendisini kimin oldiirdiigii sorulmu§, o da beni karde§imin oglu ol
diirdii demi§ti. Ebu'l-Aliye der ki Musa (a.s.) s1gmn kemiklerinden bir 
kemik ahp Oliiye vurmalanm emretti, onlar da boyle yapt1lar. Olii di
rildi ve katilin ad1m soyleyip tekrar oliiverdi. Abdurrahman ibn Zeyd 
ibn Eslem der ki; onlar Oliiye s1gmn uzuvlarmdan bir parc;ay1 vur
mu§lardl. 

«i§te Allah oliileri boyle diriltir.» Yani onlar vurdular ve Aliah 
oliiyii diriltti. Allah, burada onlann gozleriyle §ahidi olduklan Oliiniin 
·diriltilmesi olaym1, kendi kudretinin ve oliileri diriltmesinin ornegi ola
rak sunuyor. Allah Teala bunu oldiikten sonra dirilmeye delil olarak 
yapmi§tlr. Boylece onlar arasmdaki husumeti ve bozgunu arahyordu. 
Allah Teala bu surede oliilerin diriltiimesi konusundaki yarabc1 giiclinii 
be§ ayn yerde zikretmektedir: «Sonra oliimiiniizden sonra tekrar di
rilttik» ayeti celilesinde, bu kiSsada, Oliim korkusuyla binlerce olduklarl 
halde yurtlarmdan t;Ikanlarm k1ssasmda, damlan iizerine ytkiliDI§ olan 
kasabaya ugrayan ki§inin k1ssasmda ve ibrahim (a.s.) in ku§lan dirilt
mesi k1sasmda bahis mevzuu etmektedir. Allah Teala oliimiinden sonra 
yeryiiziinii diriltmeyle c;iiriiyiip toprak olan cesetleri diriltme konu
suna dikkatleri c;ekmi§tir. Nitekim Ebu Davud el-Tayalisi der ki; bi?.e 
~u'be ... Ebu Rezin el-Ukeyli'den nakleder ki, o §Oyle demi§: Ben Hz. 
Peygambere dedim ki; Ey Allah'm Rasulii, Allah oliileri nas1l dirilte
cektir? 0, buyurdu ki; sen sararm1§ bir vadiden ge~medin mi? Sonra 
onun ye§erdigini gormedin mi? Evet dedim. Bunun iizerine buyurdu ki; 
oldiikten sonra dirilme de boyledir. Veya §oyle dedi: i§te Allah oliileri 
de boylece diriltir. Bunun §ahidi Allah Teala'mn §U ayet-i kerimesidir : 
c1i§te onlara bir ayet: Olii yeri diriltir ve oradan taneler ~1karmz da 
ondan yerler. Orada hurmahklar ve iiziim baglan var ederiz, aralarm
da pmarlar f1§k1rtmz. Onu ve elleriyle yaptiklarmm mahsullerini ye
sinler diye. Hala §iikretmezler mi?>> (Yasin, 33-35) 

Rivayete gore israilogullan arasmda zengin, ya§h bir ki§i vard1. 
Adamm tek oglu bulunuyordu. Amcasmm c;ocuklan mirasma konmak 
ic;in adamm oglunu oldiirmii§lerdi. Sonra da gelip kamm ve diyetini 
taleb ediyorlard1. Bu hususta Cenab-1 Allah, bir s1g1r kesmelerini em
retti. Kesilen s1gmn bir parc;asmm Oliiniin viicuduna vurulmas1 halin
de, oliiniin dirilecegini ve kendisini kimin oldiirdiiglinii soyleyecegini 
bildirdi. Yahudiler s1gm kestiler ve oliiye ondan bir parc;a vurdular. 
Allah oliiyii diriltti ve olii kendisini kimin oldiirdiigiinii haber verdi. 
i§te Cenab-1 Allah yahudilere bu vak'ay1 hat:trlatmaktadir. Hani Musa 
Peygamber sizin atalanmza demi§ti ki, «Allah herhangi bir s1g1r kes
menizi emrediyor.» Onlar Allah'm emrini yerine getirmemi§ler ve bek
lemi§lerdi. Hatta (cEy Musa bizimle alay m1 ediyorsun?» diye ona 
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~Iki§ffii§lardi. Musa Peygamber de, «Ben ciddi konularda alay edecek 
birisi degilim, dediklerinizden Allah'a sigminm» diye kar§Ihk vermi§ti. 
Hz. Musa'mn dediklerinin ciddi oldugunu anlayan yahudiler, kesilecek 
s1gmn nas1l olmas1 gerektigini Rabbmdan ogreninesini Hz. Musa'dan is
temi§lerdi. Hz. Mftsa da onun biiyiik v~ya kii~iik olmayan, orta semiz
likte bir s1g1r oldugunu bildirmi§ ve emrolunduklan §ekilc1e kesmelerini 
soylemi§ti. Ama yahudiler yine kar§I ~1k1p renginin nas1l olacagmi so
runca, Hz; Musa renginin fazlaca san olup, gorenler tarafmdan ho§ 
kar§Ilanan, sevilen bir s1g1r olmas1 gerektigini bildirmi§ti. · Yahudiler 
bununla da yetinmemi§ler, s1g1rm niteliklerinin daha ~ok ~1klanmasm1 
istemi§lerdi. Davram§larmm a§Inllgmi hissederek, s1gmn kendileri ta
rafmdan farkedilir gibi oldugunu belirtmi§ler ve mazeret gostermeye 
~ah§ffil§lardi. Yiice Allah, istenilen s1gmn daha once toprak siirme
mi~ ve su ~ekmemi§ bir hayvan olmasm1 ve her tiirlii eksikliklerden 
salim bulunmasm1 bildirmi§ti. Bunun iizerine yahudiler Hz. Musa'ya 
«§imdi dedigini anlad1k» diyerek istenen .s1g1n ara§tlrmaya ba§lami§lar 
ve annesinin emrini dinleyen bir yetim ~ocugun s1gm oldugunu gor
mii§lerdi. Rivayete gore S1g1nn, derisini altmla doldurmak §art1yla onu 
satmalnn§lardl. Burada Yiice Allah hitab1m peygamber devrindeki ya
hudilere ~e·virerek, atalannin davram§lanm, onlara hatlrlatmakta ve 
kotii hallerini gozleri oniine sermektedir. 

74- Sonra bunun ardmdan kalbleriniz yine katlla$tl. 
Simdi onlar ta$ gibidir. Yahut daha da katl. Zira t~1n oy
lesi vardrr ki; ondan 1rmaklar kaynar, oylesi vardrr ki; 
yar1hp ondan su fi$kirrr, oylesi de vardlr ki; Allah kor
kusundan yuvarlanrr. Allah yaptlklanruzdan asla gafil 
degildir. 

Ta§ Kalbli Y ahudiler : 

Allah Teala israilogullarmi uyanp gordiikleri ilahi mucizelere ve 
bilhassa oliilerin d~riltilmesine dikkatleri ~ekerek buyuruyor ki: «Son- . 
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ra bunun ardmdan kalpleriniz yine katlla§tl. §imdi onlar ta§ gibidir.» 
Ebediyyen yumu§amaz. Bunun i~in Allah Teala mii'minlerin aym du
r.uma dii§melerini yasaklamaktad1r. Hadid suresinde ise §oyle buyur
maktadlr: «inananlarm goniillertnin Allah'1 anmas1 ve ondan inen ger-

. ~ege i~ten baglanmas1 zaman1 daha gelmedi mi? Onlar, daha once ken
-d1lerine kitab verilenler gibi olmas1nlar, onlann iize;rinden uzun zaman 
ge~ti de kalpleri katlla§tl, ~ogu fas1klard1r.» (Hadid, 16). 

Avfi tefsirinde, ibn Abbas'dan naklen der ki: Oliiye kesilen hayva~ 
. nm bir par~as1 vurulunca dirildi, oturdu ve kendisine, seni kim oldiir
dii denildiginde, karde§imin ogullan oldiirdiiler deyip tekrar ruhu kabz
ohindu. Adamm oldiigiinu goriince karde§lerinin ogullar1 Allah'a and~ 
i~erek biz oldiirmedik dediler ve bOylece gordiikten sonra hakk1 yalan
ladllar. i§te bunun i~in Allah Teala: «Sonra bunun ardmdan kalple
riniz yine katlla§tl» buyurmaktadlr. Bununla ya§h oliiniin yegenleri 
kasdedilmektedir. «§imdi onlar ta§ gibidir yahut daha da katl.» israil
ogullarmm kalpleri uzun siire ge~mesi nedeniyle gordiikleri ayetlere ve 
mucizelere ragmen ogiit dinlemekten uzak oldu. Katlligmdan onlarm 
kalpleri, yumu§atllmak imkam olmayan ta§lar gibiydi, _hatta ta§lardan 
da kat1yd1. Qiinkii kimi ta§lardan 1rmaklar ak1tan gozeler kaynar, ki
misinden sular fl§kinr, kimisi de Allah'm ha§yetinden daglardan a§a
gi yuvarlamr. Hepsi kendi hesabuia gore bir idrak i~erisindedir. Nite
kim Allah Teala buyurur ki: «Yedi gok ve yer ve ·bunlarda bulunan 

· kimseler O'nu tesbih eder. O'nu hamd ile tesbih etmeyen yoktur. Fa
kat siz onlarm tesbihlerini anlamazsm1z. Dogrusu 0 Halim, Gafur olan
dlr.» (isra, 44). 

Ebu Necih Mucahid'den naJklen der ki; ~u fl§klrtan · veya su yii
ziinden yanlan veya dagm tepesinden yuvarlanan her ta§ Allah'm ha§
yetindendir. Bunu Kur'an-1 Kerim boyle belirtmektedir. Muhammed 
ibn ishak der ki; bana Muhammed ibn Ebu Muhammed ... ibn Ab
bas'dan nakletti ki, o bu a yeti §Oyle tefsir . etmi§tir : Ta§lar, sizin ken
disine ~agnldigmiz hakikat kar§Ismda bazan sizin kalplerinizden da
ha· yumu§aktlr. «Allah yaptlklanmzdan asia gafil degildir.>> ibn Ebu 
Hatim der ki; bana babam ... Yahya ibn Ebu Talib'in «Zira ta§m oylesi 
vard1r ki ondan 1rmaklar ~aynar)) ayeti konusunda §oyle dedigini nak
letti: Bu ~ok aglamak demektir. «Oylesi vard1r ki yanhp ondan su fi§kl
nr.>> Bu da az aglamaktlr. «Oylesi vard1r ki Allah korkusundan yuvar
lamr.ll. Bu da gozden ya§ dokmeden kalb ile aglamaktlr. 

Arab diU bilginleri Allah Teala'nm : 11§imdi onlar ta§ gibidir ya-

hut daha da katl.ll ayetindeki yahut anlamma gelen ( ~' ) harfi

nin §ek i~in olmasmm imkans1zhgmda birle§tikten sonra, bir k1sm1 vav 
gibi atlf edatl olmas1 gerektigini st?ylemi§lerdir. Bu takdirde mana 
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<1~imdi onlar ta§ gibidir veya daha da kati» §eklmde olur. Nitekim b;u
na benzer bir ba§ka ayet-i kerimede Cenab-1 Allah §6yle buyurmakta
dir: <<Rabbmm hiikmiine kadar sabret, onlardan gunah i§leyen veya 
katir olanlara uyma.» (insan, 24) 

Ba§kalan da buradaki ( _,1 ) harfi d!l-ha da ai:llamma gelen 

J.:. ) manasmad1r. Bu takdirde ayetin manas1 §Oyle olur: «~imdi 

onlar ta§ gibidir hatta daha da kati». Nitekim Cenab-1 Allah §U a yet-i 
kerime'de aym edat1 kullanmaktadir: «Kendilerine, elinizi sava§t~.n c;e
kin, namaz k1lm, zekat verin denilenleri gormedin mi? Onlara sa va§ 
farz k1hnd1gmda ic;lerinden bir k1sm1 hemen insanlardan, Allah'tan kor~ 
kar gibi hatta daha c;ok korkarlar ... » (Nisa, 77) Bir ba§ka ayet-i keri
mede ise §Oyle buyrulmaktad1r : «Onu yuz bin hatta daha c;ok ki§iye 
peygamber olarak _gonderdik.» (Saffat, 147) Bir ba§ka ayet-i kerime'de 
ise §Oyle buyrulur: «Aralan iki ay arahg1 kadar hatta daha da yakm 
oldu.» (Necm, 9) 

Ba§kalan da dediler ki; bu ayetin manas1 §Oyledir: «~imdi onlar 
ta§ gibidir, hatta sizin yammzda daha da katldir.» Bunu ibn Cerir nak
leder. Ba§kalan da dediler ki; burada maksad, bir koriuyu muhataba . 
muphem birakmak ic;indir... . . 

Baz1lan da dediler ki bunun manas1 §Oyledir: Sizin kalpleriniz §U 
iki ornegin di§ma <;Ikamaz: Ya kalpleriniz ta§ gibi olur veya ondan 
daha kati olur. 

ibn Cerir der ki; bu te'vile gore ayetin manas1 §6yledir: Kalpleri
niz kabhk bak1mmdan bir k1sm1 ta§ gibidir, bir k1sm1 ta§tan da kati
dir. ibn Cerir diger rivayetleri belirtmekle beraber bunu tercih etmi§
tir. 

Ben derim ki; bu son soz Allah Teala'nm §U kavline benzemekte
dir : «Onlarm misali ate§ yakan kimsenin misali gibidir ki ate§ c;evre
sindekileri aydmlatmca Allah onlarm I§Igmi giderdi. .. Yahut gokten 
inen saganaga tutulmu§ glbidirler ki onda karanhklar, gok gurultlisii 
ve §im§ek vardir.» (Bakara, 17-19) Bunun benzeri bir ba§ka ayet-i keri
me'de de §6yledir: «Kiifredenlerin i§leri engin c;ollerdeki serap gibidir. 
Susayan kimse onu su zanneder, fakat oraya geldiginde hi<; bir §ey bu
lamaz. Orada Allah'I bulur ve 0 da hesabmi goriir. Allah hesabi c;abuk 
gorendir. Veya engin denizin karanhklarma benzer ... » (Nur, 39-40) 
Yani onlarm arasmdan kimileri boyledir, kimileri de oyledir. Dogruyu 
en iyi bilen ise Allah't1r. 

Hafiz Ebu Bekr ibn Merduyeh der ki; bize, Muhammed ibn A-hmed 
ibn ibrahim ... Abdullah ibn Omer'den nakletti ki RasUlullah (s.a.r 
§6yle buyurmu§ : 
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«Allah'm zikrinden ba§ka konularda sozu ~ogaltmaym, ~unku Al
lah'm zikrinden ba§ka ~ok soz kalpte katlhktlr. insanlar arasmda Al
lah'a en uzak olan da kalbleri katl olanlardlr.>> 

Bu hadisi Tirmizi Zuhd kitabmda rivayet eder. Bir ba§ka rivayet 
tarik1 da, ibrahim ibn Abdullah kanahd1r. o bunun ibrahim yoluyla 
nakledildiginden ba§kasm1 bilmedigini ve diger naklin garib oldugunu 
soyler. 

75 - Onlann size inanacaklarm1 m1 umuyorsunuz? 
Onlardan oyle bir ziimre vard1 ki, Allah'1n kelftm1n1 din
lerlerdi de ak1llan yattlktan sonra, bile bile bunu degi~ti
rirlerdi. 

76 - Mu'minlerle kar~ll~tlklan zaman, inandlk der
lerdi, birbirleriyle ba!?ba~a kald1klannda, Rabb1n1zm ka
tm.da, aleyhinde delil gostersinler diye mi Allah'm size 
a91klad1giru onlara anlatlyorsunuz, buna aklm1z ermiyor 
mu? diye birbirlerini uyanrlard1. 

77 - Bilmiyorlar m1 ki; ne gizlerler, ne a91klarlarsa 
Allah hepsini bilir. 

Allah Teala buyuruyor ki : «Ey Mii'minler, onlann size inanma
sml m1 umuyorsunuz?ll Bu sap1k yahudi toplulugunun size itaat edip 
baglanacagm1 m1 bekliyorsunuz? Onlarm atalan da apa~1k mucizeleri 
gordukleri halde yine de kalple~i kararml§ ve kalpleri hakka ittiba et-
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memi§tL «Onlardan oyle bir ziimre vard1r ki Allah'm kelamm1 dinler
lerdi ve ak1llan yattlktan sonra bile bile bunu degi§tirirlerdL» Onlar 
bu tahrif ve te'villerinde hataya dii§iiyorlardl. Buras1 Allah Teala'mn· 
§U ayet-i kerime'sine ~ok benzemektedir: <<Sozlerini bozduklan il;in, on
lara la'net ettik, kalplerini katila§tlrdlk. Onlar sozleri yerlerinden de
gi§tirirler. Kendilerine belletilenin bir k1sm1m unuttular. i~lerinden pek 
~zmdan ba§kasmm daima hainliklerini goriirsiin . .. » (Maide, 13) 

Muhammed ibn ishak der ki; bana Muhammed ibn Ebu Muham
med, ibn Abbas'dan nakletti ki, o §Oyle demi§ : Sonra Allah Teala, ne
bisi Hz. Muhammed Mustafa'ya ve onunla beraber bulunanlara ya
hudilerden iimitlerini kesmeleri i~in §Oyle buyurmaktadlr : <<Onlann 
size inanacaklanm m1 samyorsunuz? Onlardan oyle bir ziimre vard1 ki 
Allah'm kelamm1 dinlerlerdi de ... » Allah'm kelamm1 dinlemekten mak
sad Tevrat'1 okumalan ve dinlemeleri degildir. Qiinkii onlarm hepsi 
de Tevrat'1 dinlemi§tL Bunlar Hz. Musa'dan Rabblanm gormeyi isteyen
lerdi ki, bu sebeple onlan y1ldmm ~arpml§ti. Muhammed ibn ishak der 
ki; bana baz1 ilim erbab1, onlarm Hz. Musa'ya §Oyle dediklerini nak
letti : <<Ey Musa, bizimle Allah'1 gormek arasma engel girdi, Seninle 
konu§tugu s1rada bize Allah'm kelarmm dinlet. Hz. Musa bu durumu 
Allah Teala'ya arzettiginde; peki onlara soyle, temizlensinler, elbisele
rini antsmlar ve oru~ · tutsunlar, buyurdu. Onlar da bunu yaptilar. 
Sonra kendilerini Tur dagma t;1kard1, iizerlerini bulut kaplaymca, Musa 
onlara secdeye kapa:nmalanm emrettL Onlar da secdeye kapand1lar. 
Hz. Musa Rabb1 ile konu§tu, · onlar da Allah Hz. Musa'ya emir ve ya
saklanm soylerken soziinii dinlediler. Oyle ki duyduklan her§eyi ez
berlediler. Sonra israilogullarma geldiler ve kabilelerinin yamna ge
lince i~lerinden bir k1sm1 Allah'm onlara emrettigi §eyi tahrif ettL Hz. 
Musa, israilogullarma: «Allah size §Unlan ve §unlan emretti» deyince 
onlann arasmdan Allah'm burada soziinii ettigi ki§iler dediler ki : Ha
yir Allah §Oyle ve §Oyle dedi. Allah Azze ve Celle'nin buyruguna aykm 
gorii§ beyan ettile'r. i§te Allah'm RasUliine bahsettigi kimseler bun
la~dlr. 

Siiddi der ki: <<Onlardan oyle bir ziimre vard1 ki Allah'm kelaml
m dinlerlerdi de ak1llan yattiktan sonra bile bile bunlan degi§tirirler
di. _ .» Bu, tahrif ettikleri Tevr~t'ti. Siiddi'nin zikrettigi bu son gorii§ 
ayetin zahirine uygun dii§tiigii ic;in ibn Abbas ve ibn ishak'm zikret
tiginden daha uygundur. Hernekadar ibn Cerir bunlan tercih etmi§se 
de, :f\llah'm kelam1m i§itmi§ olmaiar1 ifadesinden Musa (a.s.) 1 i§ittigi 
gibi i§itmenin anla§llmas1 zorunlulugu yoktur. Nitekim buna benzer 
bir ifade Tevbe suresinde varid olmaktad1r : <<Mii§riklerden biri sana 
Sigm1rsa, o Allah'm soziinii dinleyinceye kadar onu kabul et. Sonra onu 
gOven ic;inde gidecegi yere ula§tlr. Qiinkii onlar bilgisiz bi~ topluluk-
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tur.» (Tevbe, 6) Bunun i~in Katade : «Allah'm kelamm1 dinlerlerdi de 
'ak1Uan yattlktan sonra bile bile bunu degi§tirirlerdi» ayeti konusun
da §i:iyle demi§tir: Bunlar yahudilerdir. Onlar Allah'm kelamm1 dinli
yor ve ak1llarma iyice yattlktan sonra, onu degi§tiriyorlard1. Miicahid 
der ki : Allah'm kelamm1 gizleyip tahrif edenler yahudilerin bilginle
riydi. 

Ebu'l-Aliye der ki : Kendi kitaplarmda Allah'm · ii:ldirdigi §ekilde 
Hz. Muhammed (s.a.) in s1fatlar1m gi:irdiiler ve onun yerini degi§tir
diler. 

Siiddi der ki: «Bile bile bunu degi§tirirlerdi.» Yani onlar giinah 
i§lediklerini biliyorlard1. 

Vehb ibn Miinebbih, ibn Zeyd'in «AHah'm kelannm dinlerlerdi de 
ak1llan yattlktan sonra bile bile bunu degi§tirirlerdi.» ayeti konusunda 
~i:iyle dedigini nakleder : Allah'm kendilerine . indirmi§ oldugu Tevrat'1 
tahrif ediyorlar ve ondaki helali haram, haram1 helal kihyoriard1. Hakk1 
batll, batlh da hak yerine koyuyorlard1. Hak sahibi kendilerine rii§vet 
getirdigi zaman, ona Allah'm kitabm1 gi:isteriyorlardi. Haks1z bir ki§i de 
rii§vet getirdigi zaman, yine kitab1 getirip onun hakh oldugunu belir
tiyorlardl. Herhangi bir ki§i gelip kendilerine hakk1 olmad1g1 bir §eyi 
isterse, rii§vet vermedigi takdirde ona hakk1 emrediyorlardl aksi halde 
emretmiyorlardL Bunun iizerine Allah Teala : «insanlara iyiligi em
reder de kendi nefsinizi unutur musunuz? Halbuki siz kitab1 okur du
rursunuz. Hala aklm1z1 ba§Imza almayacakmlSlmz?» (Bakara, 44) bu
yurmu§tur. 

Muhammed ibn ishak der ki; bize Muhammed ibn Ebu Muham
med, ikrime'den veya Said ibn Ciibeyr'den o da ibn Abbas'dan nakletti 
ki : «Mii'minlerle kar§Ila§tlklan zaman inand1k derlerdi.>' ayetini o §i:iy
le tefsir etmi§tir: Yani sizin arkada§Imz olan Rasulullah'a inand1k, 
ama o, yalmz sizin i~in gelmi§tir derlerdi. «Birbirleriyle ba§ba§a kaldik
larmda Rabbm1zm katmda aleyhinizde delil gi:istersinler diye mi Al
lah'm size a~Iklad1gm1 onlara anlatlyorsunuz? Buna akhmz ermiyor 
mu? diye birbirlerini uyanrlardl.» Araplara boyle demeyin ~iinkii on
larm aleyhinde bir kap1 a~abilirsiniz. Onun bir peygamber oldugunu 
ikrar etmeyin ~iinkii O'na ittiba etme konusunda Allah'm sizden bir 
ahid ald1gm1 biliyorsunuz. Allah, onun bizim bekledigimiz peygamber ve 
kitab1m1zda niteliklerini buldugumuz ki§i oldugunu haber veriyor. Onu 
inkar edin ve kabul etmeyin. «Bilmiyorlar m1 ki ne gizlerlerse, ne ac;Ik
larlarsa Allah hepsini bilir.» Dahhak, ibn Abbas'dan nakleder ki: Bu
nunla kasdolunanlar yahudiler ve munaf1klard1r. <;iinkii onlard1 Hz. 
Muhammed (s.a.) in ashab1yla kar§Ila§tlklarmda biz inand1k diyenler. 

Siiddi de der ki : Btmlar, yahudilerden inamp da sonra munaf1k 
olanlard1r. Rebi' ibn Enes, · Katade ve daha ba§ka halef ve seleften 
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ki!iiler de aym §ekilde tefsir etmi!ilerdir: Hatta Vehb ibn Munebbih'in . . 

rivayet ettigine gore Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem dermi§ ki; Ragfl-
lullah (s.a.) §6yle buyurdu: Onlardan Medine'ye gelenler muhakkak 
inanarak giderler. Bunun uzerine kufUr ve nifak ehlinin reisleri dedi· 
ler ki : Onlarm yamna vard1gm1zda biz inand1k deyin, bize dondugu
nuzde de kufredin. Onlar sabahleyin Medine'ye . geliyorlar ve ikindiden 
soma da kendi yurdlarma donuyorlard1. Nitekim bir ba§ka ayet-i ke
rime'de de Cenab-1 Allah §oyle buyurur: «Kitab ehlinden bir k1sm1 da 
§Oyle dedi: inananlara indirilene; gunun ba§mda inamn, sonunda in
kar edin belki doneder. Dininize uymayanlardan ba§kasma uymaym. De 
ki : Dogru yol Allah'm yoludur. Mesele size verilenin benzerinin bir ba§
kasma da verilmesidir. Yoksa Rabb1m1zm katmda size kar§l bir huccet 
mi gosterecekler? De ki dogrusu bol nimet Allah'm elindedir. Onu dile
digine verir.)) (Al-i imran, 72-73) . 

Onlar Medine'ye geldiklerinde, biz musluman olduk derlerdi. Ra
sulullah (s.a.) m durumun.ri ogrenip haber vermek ic;in tekrar yurt
lanna gittiklerinde de kufre donerlerdi. Allah Teala nebisine bu duru
mu haber verince, onlann elindeki bu imkan da yokoldu. <;unku bir 
daha Medine'ye giremiyorlardl. Mu'minler onlarm mu'min olduklanm 
zannediyorlar ve diyorlard1 ki : Allah Teala sizin hakk1mzda §6yle ve 
l?Oyle soylemedi mi? Onlar da evet diyorlard1. Ker.di kavimlerine don
duklerinde ccRabb1m1zm katmda aleyhirnizde delil gostersinler diye mi 
Allah'm ·size ac;Ikladigmi onlara anla~1yorsunuz. Buna akhmz ermiyor 
mu? diye birbirlerini uyanyorlardl.l> ·· 

Ebu'l-Aliye der ki : ccAllah'm size ac;Iklad1gm1 onlara anlatiyorsu
nuz.)) Yani sizin kitabm1zda bahsettigi Hz. Muhamm~'in s1fatlanm 
nic;in onlara soylUyorsunuz? demektir. Abdurrezzak Ma'mer'den, o da 
Katade'den nakleder ki; o, bu ~yet-i kerime'nin tefsirinde §6yle buyur
mu§tur : Onlar, ilerde bir peygamber gelecek diyorlard1. Birbirleriyle 
ba§ba§a kalmca da: ccRabbm1zm katmda aleyhinizde delil gostersinler 
diye mi Allah'm size at;Iklad1gm1 onlara anlatlyorsunuz?)) diyorlardl. 

ibn Cureyc der ki, bana, Kas1m ibn Ebu Bezze, Mucahid'den bu 
ayet-i kerime hakkmda nakletti ki, Rasulullah (s.a.) Kurayza gunu 
Yahudilerin hisarlarm.m dibinde durdu ~·~dedi ki: Ey domuzlarm ve 
maymunlarm karde§leri, ey Tagut'un kullan, Onlar, bu durumu Mu
hammed (s.a.) e haber veren· kimdir? dediler. Bu soz sizden c;1km1§ ol
mahdlr dediler. ccRabbm1zm katmda aleyhinizde delil g6stersinler diye 
mi Allah'm size ac;Iklad1gm1 onlara anlatlyorsunuz?)) ayeti bunu bildiri
yor. Yani sizin aleyhinizde onlarm elinde bir dayanak bulunsun diye 
mi? ibn Cureyc Mucahid'den nakletti ki; Hz. Peygamber onlara Hz. 
Ali'yi gonderdigi zaman Yahudiler bu sozu soylemi§ler ve Hz. Peygam
bere hakaret etmi§lerdi. Suddi der ki : Bunlar yahudilerden bir grup-
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tur. Once inand1lar, sonra munaf1k oldular ve Araplardan mu'min olan
lara kendilerine yap1lan azab1 anlatarak birbirlerine §oyle diyorlardl : 
Rabbm1zm katmda aleyhinizde delil gostersinler diye mi Allah'm size 
a~1klad1g1 azab1 ·onlara anlatlyorsunuz? Biz Allah katmda sizden daha -
iisttin ve daha sevimliyiz desinler diye rrii? Ata el-Horasani ise bu aye
tin tefsirinin Allah'm sizin lehinizde ve aleyhinizde verdigi hukum, 
§eklinde oldugunu soylemi§tir. Hasan el-Basri der ki: Bunlar yahudi
lerdir. inananlarla kar§Ila§tlklarmda biz inand1k derlerdi, birbirleriyle 
ba§ba§a kald1klarmda kendi aralarmda, Allah, kitab1mzda aleyhinize 
a~Iklad1g1 hususlan, Muhammed'in ashabma soylemeyin, sonra onu sizin 
aleyhinizde delil olarak kullamrlar ve size dii§manhk ederler, diyor
lardl. 

Ebu'l-Aliye C<Bilmiyorlar m1 ki neyi gizler, neyi a~Iklarlarsa Allah 
hepsini bilir.» ayeti hakkmda §oyle demi§tir: Hz. Muhammed (s.a.) i 
inkar ve yalanlama konusunda kendi kitaplannda bulunan §eylerden, 
neyi gizlerler ve neyi a~1klarlarsa Allah hepsini bilmektedir. Katade de 
boyle demi§tir. Hasan der ki: C<Ne gizlerlerse>> onlar §Unu gizliyorlardl: 
c<Onlar Hz. Muhammed (s.a.) in ashabmdan ytiZ\!evirip de kendi arka
da§larmm yamna donduklerinde birbirlerini; Hz. Muhammed'in asha
bma kendi kitaplannda a~1klarm§ olan §eyleri (okumalanm) yasaklar
lardl. Sebebi de; Hz. Muhammed'in ashabmm kendi kitaplarmda Al
lah katmda kendilerine kar§l bir hftccetleri bulumnas1 korkusuydu.» (< Ne 
a91klarlarsa» Yani Muhammed (s.a.) in ashabma iman ettik derlerse. 
Ebu'l-Aliye, Rebi' ve Katade de boyle tefsir etmi§lerdir. 

78- Onlardan bir kismi iimmidirler, kitabl anlamaz
lar. Birtalnm bat1l ~eyleri onlar sadece zanneder dururlar. 

79- Vay, kitab1 elleriyle yaz1p da sonra az bir paha 
ile satabilmek iQin «Bu Allah katindadir» diyenlere elleri
nin yazd1klanndan dolay1 vay onlara! Vay onla.ra. 0 ka
zanmi~ olduklar1 yiiziinden. 
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Kitab1 Tahrif Edenler : 

Allah Tea.la buyuruyor ki: ccOnlardan,» yani ehl-i kitab'tan bir kls
ml da iimmidirler. Miicahid de bunlarm ehl-i kitab oldugunu soylemi§
tir. Ummi, iyi yaz1 yazamayan ki§idir. Ebu'l-Aliye, Rebi', Katade ve 
Ibrahim Nehai ile daha ba§kalan da boyle demi§lerdir. Bu husus, Al
lah Teala'mn cckitab1 anlamazlar» kavlinden de a~1k~a anla§Ilmakta

·dir. Yani kitapta neyin bulundugunu bilmezler. Bunun i~in Rasulullah 
(s.a.) in da s1fatlarmdan birisi iimmi olmas1d1r. Zira o da giizel yaz1 ya
zamazdi. Nitekim bir b~ka ayet-i kerimede Allah Teala §6yle buyu
rur : <<Sen daha once bir kitabtan okumu§ ve elinle de. onu yazmi§ de
gildin. Oyle olsayd1 bat1l soze uyanlar §iipheye dii§erlerdi.» (Ankebut, 
48). Nitekim Aleyhisselatii Vesselam Efendimiz de §Oyle buyurur : <<Biz 
iimmi bir iimmetiz, yazmay1z, aYl da hesaplayamay1z, §Oyle ve §Oyle.» 
Yani biz ibadetlerimizin vaktini tayinde yaz1ya ve hesaba ihtiya~ duy
mayiz. Bir ba§ka ayet-i kerimede Allah Teala §Oyle buyurur: c<Odur 
iimmiler arasmdan kendilerine bir Rasill gondermi§ olan.» (Cum'a, 2). 

ibn Cerir der ki; Araplar, yaz1 yazamayan ki§ileri; · yaz1 yazmasmt 
bilemedikleri i~in, babas1 yerine annesine nisbe·t ederek iimmi derler
di. Ancak ibn Cerir ibn Abbas (r.a.) dan bunun hilafma bir kavil 
rivayet edildigini soyler. Buna gore Ebu Kiireyb ibn Abbas'dan «On
lardan bir klsml iimmidirler» ayeti kdnusunda §Oyle dedigini nakleder : 
ttmmiler, Allah'm kendilerine gonderdigi rasulii tasdik etmeyen ve in
dirdigi kitab1 dogrulamayan, ancak kendi elleriyle, yazd1klan §eyi cahil 
ve sefihler grubuna, bu Allah katmdand1r diyenlerdir. ibn Abbas'm 
bildirdigine gore, elleriyle yaz1 yazd1klan halde Allah Teala'nm onlan 
iimmi olarak isimlendirmesi Allah'm kitaplanm inkar etmelerinden
dir. Sonra ibn Cerir der ki bu te'vil Araplann yaygm olan sozlerinden 
anla§Ilamn tersinedir. Qiinkii onlar arasmda yaygm olan kanaate gore 
iimmi, yaz1 yazamayan ki§idir. 

Ben derim ki; aynca bu rivayetin lbn Abbas'dan bu isnadla nakle
dildiginin s1hhati iizerinde durulmas1 gerekir. Dogruyu en iyi Allah 
bilir. 

«Bfr tak1m bat1l §eylerhl ibn Ebu Talha, ibn Abbas'dan nakleder 
ki batll §eylerden maksad; sozlerdir. Dahhak, ibn Abbas'dan nakleder 
ki; batll §eyler yalan olarak ag1zlanyla soyledikleri s6zlerdir. Miicahid 
ise bunlarm yalan oldugunu ifade eder. Siineyd Haccac'dan o da ibn 
Ciireyc'den o da Miicahid'den nakleder ki; «Onlann bir k1sm1 iimmi
dirler, kitab1 anlamazlar. Bir takun bat1l §eyleri.. .» ayetinde bahs edi
lenler, kitaptan hi~ bir §ey bilmeyen yahudilerden bir topluluktur. Bu 
topluluk Allah'm kitabmda olamn aksine zann ile konu§uyorlar ve . 
bunun kitapta · oldugunu soyliiyorlardl. Bu soyledikleri §ey arzulad1k-
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Ian bir taklm heves ve arzulardan ibaretti. Hasan el-Basri'den de ben
zer §ekilde rivayet nakledilmi§tir. Ebu'l-Aliye, Rebi' ve Katade ise bu
nu, kendilerinin sahip olmad1klan konularda, Allah'dan diledikleri bir 
tak1m dilekler ve hevesler diye tefsir etmi§lerdir. Abdurrahman ibn Zeyd 
ibn Eslem ise bu batll §eylerin temenniler oldugunu belirtmi§tir. Onlar 
biz ehl-i kitaptamz dedikleri halde ehl-i kitabtan degillerdi. 

ibn Cerir der ki; dogruya en yakm olan saz Dahhak'm ibn Abbas'- . 
dan naklettigi saz ile Miicahid'in saziidiir : Allah'm kitaptan bir · §ey 
anlamazlar diye nitelendirdigi iimrriiler Hz. Musa'ya indirilmi§ olan ki
taptan anlamazlar. Ancak yalan uydururlar ve yalan yer~ bir tak1m 
batll ve hurafeler uydururlar. Buradaki temenni, yalan diizmek ve pey
da etmektir. Osman ibn Affan (r.a.) dan rivayet edilen haber de bay
ledir. 0 §ayle demi§tir : Ben ne bo§ §eyler istedim, ne de uydurdum. 
Yani ne bat1lm pe§inden ko§tum ne de yalan uydurdum. 

_ ibn ishak der ki; bana Muhammed ibn Ebu Muhammed ... _ibn 
Abbas'dan nakletti ki : «Onlardan bir klsm1 iimmidirler, kitab1 anla
mazlar, onlar sadece bir tak1m batll §eyleri zanneder dururlar.» ayet-i 
kerimesinin kitapta bulunan §eyi bilmezler, buna ragmen zann ile se
nin peygamberligini inkar ederler, manasma geldigini saylemi§. Mii
cahid ise «Onlar sadece zanneder dururlar» ayetinin yalan saylerler 
manasma geldigini belirtir. Katade, Ebu'l-Aliye ve Rebi' de, haks1z ye
re zann beslerler demek oldugunu sayler. 

«Vay kitab1 elleriyle yaz1p da sonra onu az bir paha ile satabil
mek i~in, 'bu, Allah katmdandir' diyenlere vay; ellerinin yazdlklarm
dan dolaYI onlara vay onlara kazanmi§ olduklan yiiziinden! >> Onlar 
da yahudilerden bir ba§ka gruptur. Bunlar, Allah'a kar§l yalan yere 
§ahitlik ederek sapikhga ~a~ran ve insanlann mallanm batll yolda yi-

yenlerdir. Yaz1klar olsun anlamm~ gelen ( ~J ) kelimesi helak ve 

yok olsunlar demektir ki, Arap dilinde bu kelimenin .manas1 me§hU.r
dur. Siifyan el~Sevri, Ziyad ibn Feyyaz'dan nakleder ki; o, Ebu iyaz'm 
§ayle dedigini duydugunu belirtmi§. Veyl, cehennemin temelinde bulu
nan bir irindir. Ata ibn Yesar ise Veyl'in cehennemde bir vadi oldugu
nu ve i~erisine, daglar girse onu yutacagm1 sayler. 

ibn Ebu Hatim .. . Ebu Said el-Hudri'den nakleder ki; o, Rasulullah 
(s.a .) m §ayle buyurdugunu saylemi§: ((Veyl, cehennemde bir vadi
dir. Oraya kafir k1rk sonbahar yuvarlamr da yine de dibine ula§maz.» 
Tirmizi bu hadisi Abel ibn Hamid kanahyla ... Derrac'tan nakleder ve 
der ki bu, garib bir hadistir. Ancak onu ibn Lehia'nm hadisinden tam
yoruz. Ben derim ki; goriildiigii gibi bu hadis sadece ibn Lehia'dan 
nakledilmi§ degildir. Ancak felaket ondan sonrasmdad1r. Bu hadis bu 
isnad1yla merfU ve miinkerdir. Dogruyu en iyi Allah bilir. 
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ibn Cerir der ki; Bize Musenna . .. Osman ibn Affan'dan, o da Ra
suh.~llah (s.a.) dan nakleder ki: «Kitab1 elleriyle yaz1p da sonra onu 
az bir paha ile satabilmek i~in; «bu Allah katmdand1r diyenlere yazik
lar olsun.>i ayeti konusunda §6yle demi§tir: Veyl, cehennemde bir 
dagd1r. 0, yahudilerin hakkmda nazil olmu§tur. <;iinkli onlar Tevrat'1 
tahrif etmi§lerdi. istediklerini ona eklemi§ler, sevmediklerini de atmi§
lardL Muhammed (s.a.) in adm1 Tevrat'tan silmi§lerdi. i§te Allah bu 
sebebten onlara kizmi§, Tevrat'm bir k1smiru kald1rarak : «Kitabl elle
riyle yaz1p ta, sonra onu az bir paha ile satabilmek i~in; bu Allah ka
tmdandir, diyenlere yaz1klar olsun)) demi§tir. Bu hadis de aym §ekilde 
garibtir. 

ikrime, ibn Abbas'dan nakleder ki; «Kitabl elleriyle yaz1p da ... n 
ayetinde kasdolunanlar; yahudi hahamland1r. Said de, Katade'den bun
lann yahudiler oldugunu nakleder. Siifyan el-Sevri Abdurrahman ibn 
Alkame'den rivayet eder ki o, ben ibn Abbas'a Allah Teala'nm: «Kitabi 
elleriyle yaz1p da ... n kavlini sordum. 0, ·bu a yet mii§rikler ve ehl-i kitab 
hakkmda nazil olmu§tur, dedi. Siiddi der ki; Yahudilerden bir toplu
luk kendi elleriyle yazd1klan kitabi Araplara sat1yorlard1 ve bu kitabm 
Allah katmdan oldugunu soyleyerek onlardan az bir paha almaya ~a
ll§Iyorlardl. 

Ziihri der ki; bana Ubeydullah ibn Abdullah, ibn Abbas'm §6yle 
dedigini nakletti : Ey Miisllimanlar toplulugu, aramzda Allah'm pey
gamberine gonderdigi kitab bulunurken ehl-i l:Qtaba nas1l sual soruyor
sunuz? Bu kitab Allah'm haberlerinin en yenisidir ve siz onu dogrudan 
dogruya okuyorsunuz. 0, ya§lanml§ degildir ve Allah Teala size; kitab 
ehlinin Allah'm kitabm1 degi§tirdiklerini ve kendi elleriyle kitablar ya
zlp az bir pahaya satabilmek i~in bu, Allah'm katmdand1r dediklerinj 
bildiriyor. Size gel en bilgiler onlara sual sormamz1 yasaklamaz m1? 
Allah'a andolsun ki onlarm hi~ birisi size indirilen kitab hakkmda size 
sual sormad1. Bu hadisi Buhari muhtelif yollarla Ziihri'den nakleder. 
Hasan ibn Ebu Hasan el-Basri der ki az pahadan maksad; biitiin pislik
leriyle diinyad1r. 

«Ellerinin yazd1klarmdan dolaYI onlara yaz1klar olsun!n Elleriyle 
yazdiklan yalan, iftira ve biihtandan dolaYI onlara yaz1klar olsun·! Ha
ram yediklerinden dolaYI onlara yaz1klar olsun! Nitekim Dahhak'm 
ibn Abbas'tan naklettigine gore o, yaZiklar olsun ayetinin; iizerlerine 
azab olsun· manasma geldigini soylemi§tir. Elleriyle yazd1klan yalan
dan dolay1 yaz1klar· olsun! Bilgisiz halkl ve digerlerini kand1rarak ye
dikleri:t:lden dolay1 yaz1klar olsun! 
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Tevrat'1 elleriyle yaz1p ta i~indekileri kendi arzu ve isteklerine go
re degi§tirenlere §iddetli azab vard1r. Tevrat'ta Hz. Peygamberin · va
siflanm gormu§ler, elleriyle silerek onu degi§tirmi§lerdi. Yaptlklarmm 
Allah katmdan oldugunu bildiriyorlardl. Bunu ~ok basit dtinyevi de·· 
gerler kar§Illgmda sat1yorlard1. i§te bu sebeple onlara §iddetli azab 
vardir. Aynca onlar bu .§eni davram§lannm di§mda, kendilerine .ancak 
kirk gun gibi kisa bir sure cehennem ate§inin dokunacagmi bunun 
ancak kirk gun gibi kisa bir sure cehennem ate§inin dokunacagmi bu:.. 
nun di§mda cehennemde yanmayacaklanm iddia ediyorlard1. Bu kirk 
gun de, Hz. Musa'mn Tur dagma ~Ikarken kendi ba§larma kahp Sa
miri'nin yapt1g1 buzagiya tapmmalan suresiydi. Ancak. bu temelsiz bir 
iddia idi. Allah'tan boyle bir ahd almami§lardL Allah'a bilmedikleri so
zu isnad ediyor ve gururlan yuzunden bu yanli§ iddiayi one suruyor
lardL Halbuki ey yahudiler, siz i§lediginiz §eni su~lardan, kufrti.nti.z
den, peygamberleri oldurmenizden ve isyan ederek Allah'm emirlerine 
muhalefetinizden dolayi cehennemde surekli yanacaksmiz. Qtinku Al
lah Hz . .Adem'den dunyanm sonuna degin, cari olacak tum mahlukat 
i~in ge~erli umumi kanunlar koymu§tur. Bu kanunlara gore, kim bir 
su~ i§ler veya kalbiyle, lisamyla ve uzuvlanyla bir hataya i§tirak eder
se, haktan uzakla§mi§ ve sapikhga du§mU§ olmasmdan dolayi cehen
nemde yanacaktir. Binaenaleyh, siz bu kanunun di§mda kalacak degil
siniz. Hangi cinsten ve Irktan olursa olsun, kim iman eder ve salih amel 
i§lerse, i§te o cennet ashabidir ve orada ebediyyen kalacakt1r. · 

Bu ayette yuce Allah yahudilerin Tevrat'a aykm davram§lanm 
a~Iklamakta, ona inandiklanm soylemelerinin a~Ik~a yalan oldugunu 
belirtmektedir. Qunku Allah Tevrat'ta onlardan saglam sozler alffil§tlr. 
Allah'tan ba§kasma ibadet etmeyeceklerine, anne ve babalarma iyi 
muamele edeceklerine dair ahitleri vardir. Akraba.lara, yetimlere ve 
yoksullara iyilik yapacaklanm soylemi§lerdir. Guzel soz soyleyip namaz 
k1lacaklarma ve zekat vereceklerine ahdetmi§lerdi. Ancak yahudiler 
butun bu ahdlerini bozmu§lar ve madde sevgisiyle ruhlanm esir ederek 
ihsan ve sayg1da kusur etmi§lerdi. Akrabalarma ve vatanda§larmm 
hukukuna riayet edeceklerini soyledikleri halde, tecavuz etmi§lerdi. Ki
tabm bir kisffilna inanmi§, bir k1srmm inkar etmi§lerdi. Bu ise onlar 
ic;:in rusvayhgm biricik nedeniydi. Tevratta birbirlerini oldurmeyecek
leri, me§ru' yol di§mda hi~bir kimsenin kamm akitimyacaklan ve yurt
ta§l yurdundan pkarmayacaklan yaz1hyd1. Ancak onlar birbirlerini 61-
durmu§ler, ve birbirlerini esir etmi§lerdi. Haklannda bunlan yapmak 
yasak oldugu halde, bunu yapanlar, nas1l kitaba bagh olduklanm soy
leyebilirlerdi? Tevrat'taki hukumlerin bir k1smma inamp bir kismmi 
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inkar ede:rllerin bu §eni fiilinin c~~s1, diinyada zillet, ahirette de elim 
azabt~n ba§ka bir §ey . olmazdl. · 'f§te diinya hayatmm riyaset ve mal 
gibi aldatlCl degerlerini ahirete tercih edenler, diinyalanru ahiret kar
§lhgl satmi§ olan yahudilerdir. Onlarm azab1 hafifletilmeyecegi gibi 
diinya ve ah1rette de kendilerine yard1m edilmez. Burada sozii edilen 
yahudiler Medine'deki Kurayza ogullanyla, Nadir ogullanyd1. . Kurayza 
ogullan Medine'deki Evs kabilesiyle, Nadir 'ogullan da Hazrec ka}Jile
siyle sozle§mi§lerdi. Bu sozle§meye ragnien, obiirleriyle sava§Iyor y~~d
lanm harab ederek, tuttuklanm esir ahyorlard1. Ni~in bOyle yaptlklan 
sorulunca da, Tevratta bOyle emredildigini soyliiyorlardl. 

Andolsun ki, biz Musa'ya Tevrat'1 veFdik. Qnun pe§inden birbiri 
ard1 s1ra Peygamberleri gonderdik. Bu peygamberler Yu§a', Davf1d, Sii
.leyman, Uzeyr, ilyas, Elyesa, Yunus, Zekeriyya ve Yahya (a.s.) rl1r. Mer
yem oglu isa'ya da a~1k deliller ve mucizeler verdik. Ancak israilogul
lanna her peygamber geldiginde, kendi istekleri ve arzulan dogrultu
sunda hareket etmeyince onlar peygamberlerden yiiz ~evirerek, biiyiik
liik taslay1p ona uymaktan ka~mrm§lardL Her zaman yahudilerin yap
tlgl budur. Eski ve yeni, hangi devirde ya§arlarsa ya§as!nlar yahudiler, 
bu ortak karaktere sahiptirler. ilgin~ davram§larmdan birisi de, Hz. 
Peygamberle alay ederek, «soylediklerin kar§lSmda kalbimiz kapahd1r, 
oraya senin soylediklerin girmiyor» demeleridir. Yiice Allah onlarm bu 
iddialanm reddederek, soylediklerinin dogru olmad1gm1, ancak hakkm 
rahmetinden uzakla§tiklanm, kiifiir ve isyanlan nedeniyle ilahi tevfik
ten mahrum k1lmd1klanm belirtmektedir. Yahudilerin elindeki Tevrat 
Hz. Peygamberin niteliklerini belirttigi halde, Hz. Peygamber gelince ve 
beraberinde de Tevrat'1 dogruluyan Kur'an'1 getirince, onlar biiyiikle
nerek Kur'an'1 inkar etmi§ler ve diinya hayatlm ahirete tercih etmi§
lerdi. Binaenaleyh, Allah'm la'neti hep onlann iizerinde olmu§tur. Pey
gamberin ~agda§l alan yanudiler, O'n~n hak peygamber oldugunu bil
dikleri halde ve kendi ~ocuklanm tamd1klan gibi onu tamd1klan hal
de inanmam1§lard1. Zuliim ve k1skan~hktan ba§ka bir nedene dayan
miyordu inanmayl§lan. Bunun iizerine Allah'm gazabma ~arptmlml§
lardl. Peygamberi inkar etmeleri, bu gazaba laytk · :olmanm birici~ ne
deniydi. Onlar i~in horla§tlncl ve rezil edici bir azab muhakkak ge
lecekti. Onlara «Kur'an'a inanm» denildig4nde «biz, ancak Tevrat'ta 
bize indirilenlere inanmz. Bunun di§mdakileri inkar· ederiz» .diyorlard1. 
Yiice Allah ise onlara, Kur'an'm hak oldugunu ve Allah katmdan in
digii1i, onun gibi Allah katmdan indirilen Tevrat'1 dogrulad1gm1 belir
terek, kitaplann bir k1smma inamp bir k1srmna inanmayi§larmm ne
denini soruyordu. Tevrat'ta adam oldiiTmek .yasak iken, hakstz yere 
·peygambe.rlerini oldiirenler yahudilerdi. Eger Tevrat'a ger~ekten inam-
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yorlarsa :heden adam oldiiriiyorlardl? Dogruyu saylemek gerekirse on
lar, Allah katmdan gelen hi~bir kitaba inanmazlardl. 

Peygamberleri oldiirmeleri ve Hz. Musa'nm Tevrat ile birlikte de
gi§ik mucizelerle kendilerine gelmesinden sonra, onu b1rak1p buzag1ya 
tapmmalan gibi davram§lan, yahudilerin Tevrat'a inanmad1klanmn 
deliliydi. Ey Muhammed (s.a.), sen onlara, Allah'm kendilerinden ald1g1 
misak1 (sazle§meyi) · hat1rlat. Burada Tevrat'a gore amel etmeleri em
rolunmu§tu. Cenab-1 Allah iizerlerine Tur'u kaldlrffil§ ve onlara, <<Size 
verdigimizi ciddiyetle ahp dinleyinn demi§ti. Ancak yahudiler, «dinle
dik ve isyan ettik» demekten ba§ka bir §PY yapmami§lardL Allah'a iba
det yerine buzag1ya tapmm1§lard1. Buzaguun sevgisi onlann kalbinin 
i~ine kadar sirayet etmi§ti. T1pk1 elektrik ~arpml§ gibi ~arp1lml§lard1. 
Onlara de !<i, «eger Tevrat'a imarim1z, sizi boyle yapmaya sevkediyor
sa, ne kadar kotii bir §eye inanmaktasm1z! inand1gm1z boyle ise ne 
kadar kotii bir inanctlr sizinki! » 

---ooo~· --

80 - Sayll1 giinierden b~ka asia bize ate~ dokunma
yacaktlr dediier. De ki: Siz Allah katlndan bir soz mii al

-d1n1z? Oyieyse Allah asia soziinden caymaz. Yoksa Allah' a 
kar~l bilmediginiz bir ~eyi mi soyliiyorsunuz? 

Yahudilerin Ham Hayalleri: 

Allah Teala yahudilerin kendileri i~in uydurduklan bir iddiay1 bil
direrek buyuruyor ki: Onlar kendilerine ate§in ancak bir ka~ giin 
degebilecegini, sonra ate§ten kurtulacaklanm soyliiyorlar. Allah da, 
Yoksa Allah'a kar§I bilmediginiz bir §ey mi soyliiyorsunuz? buyurar_ak 
onlan reddediyor. Eger Allah'dan bir va'd sad1r olmu§sa, Allah vadin
den caymaz. Hay1r, siz Allah'a kar§I bilmediginiz bir yalan soyliiyor ve 
ona iftira ediyorsunuz. 

Muhammed ibn ishak .. . ibn Abbas'dan nakleder ki; Yahudiler, 
bu diinya yedibin senedir. Biz, her bin sene i~in -bir giin cehennemde 
kalacag1z ve azab gorecegiz. Biitiin azaq siirerniz say1h yedi giindiir di
yorlardl. Bunun iizerine Allah Teala : «Say1h giinlerden ba§ka asia bize 
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ate§ dokunmayacak dediler»- ayetini inzal b~yurdu. Sonra inn ishak 
Muhammed kanahyla Said veya ikrime'den, onlar da Ibn Abbas'dall 
aym sozu naklederler. Avfi, ibn Abbas'dan nakleder ki; yah(tdiler, bize 
ate§ ancak kirk gece dokunacaktir, demi§lerdi. Dahhak der ki; ibn Ab
bas §Oyle dedi: Yahudiler, Tevrat'ta cehennemin iki taraf1 arasmda 
kirk senelik yol bulundugunun yaz1h oldugunu gorduklerini iddia etti
ler, sonra zakkum agacma ula§Ilabilecegini bildirdiler ki, bu aga~ ce
hennemin . dibinde yeti§mektedir. Allah'm du§manlan dediler ki : Biz 
Zakkum agacma vanncaya kadar azab goruruz, ondan sonra cehennem 
yok olur gider. i§te Allah Teala'mn: «Say1h gunlerden ba§ka asla bize 
ate§ dokunmayacaktir dediler» ayetinin manasi budur. Abdurrezzak 
Ma'mer'den o da Katade'den nakleder ki bu ayetin manasi, <•bizim bu
zagiya tapmdigimiz gunler kadar bize ate§ dokunacaktir» demi§ olma
landir. 

ikrime der ki; Yahudiler, Rasulullah (s.a.) ile c;eki§erek dediler ki: 
Biz cehenneme ancak kirk gece girecegiz. Ondan sonra Tann bizim 
yerimize bir ba§ka kavmi cehenneme sokacak. Bununla Hz. Muham
med (s.a.) i ve ashab1m kasdediyorlardi. Bunun uzerine Rasulullah 
(s.a.) eliyle onlan gostererek; hay1r, siz cehennemde ebediyyen kala
caksmiz. Oraya sizin arkamzdan hie; bir halef kllmmayacakbr, dedi. 
Bunun uzerine Allah Teala: «Say1h gunlerden ba§ka asla bize ate§ 
dokunmayacaktlr dediler.» ayetini inzal buyurdu. Ebu Bekr ibn Mer
duyeh merhum der ki; bize Abdullah ibn Ca'fer ... Ebu Hureyre (r.a.) 
den nakletti ki o §Oyle demi§ : Hayber'in fethedildigi gun Hz. Peygam
bere zehirli bir kuzu ikram edildi. Rasulullah (s.a.) bunun uzerine ya
hudilerden burada olanlan toplaym dedi. Rasulullah (s.a.) onlara: 
Babamz kimdir? diye sordu. Onlar, falancad1r dediklerinde yalan soy
luyorsunuz, bilakis babamz falancad1r buyurdu. Bunun uzerine onlar 
dogru soylersin ve iyi soylersin dediler. Sonra onlara dedi ki : Ben size 
bir §ey soracag1m, o sordugum §ey konusunda bana dogru soyleyecek 
misiniz? Onlar evet ey Ebu Kas1m dediler, eger sana kar§I yalan soy
lersek nas1l babam1z1 bildiysen yalan soyledigimizi de bilirsin dediler. 
Hasulullah (s.a.) onlara cehennem ehli kimlerdir? diye sordu. Onlar 
da :Biz orada az bir sure kalacag1z, sonra bizim yerimize siz oraya gi
receksiniz, dediler. Bunun uzerine Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Yere 
bak1mz. Allah'a andolsun ki biz ebediyyen sizin yerinize oraya girme
yecegiz. Sonra Rasulullah (s.a.) onlara dedi ki: ~imdi ben size bir ba§ka 
§ey soracag1m, o konuda bana dogruyu soyleyecek misiniz? Onlar evet 
Ey Ebu Kas1m dediler. Bunun uzerine: Bu kuyuya zehir kattimz mi? 
buyurdu. Onlar da evet kar§1hgm1 verdiler. Rasulullah (s.a.) sizi buna 
sevkeden nedir? dedi. Onlar, eger yalan sojluyorsan senden kurtulmak 

Tefsir, C. II. F . 26 
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istedik, eger peygamber isen sana asia zarar vermez dediler. Bunu imam 
.Ahmed, Buhari ve Nesei Leys ibn Sa'd'den aym §ekilde naklederler. 

- ---- iZAHI - --- -

Yahudilere gore; cennet kendileri i~in haz1rlanm1~tlr ve onlar ka
tiyyen cehenneme girmeyeceklerdir. Ancak Yiice Allah peygamberine 
§Oyle demesini buyurmaktad1r : «Eger iddiamzda samimi iseniz ve cen
netin yalmz size ait oldugunu kabul ediyorsamz, olU.mii isteyin, ~iinkti 
olmek sizin i~in bir tehlike arz etmez. Ne de olsa oldiigiiniiz takdirde 
dogrudan cennete gireceksiniz. Bunda kesin kanaata sahipseniz, dola
YlSlyla ~abucak ona ula§may1 istemelisiniz.» Fakat onlardan hig birisi 
ebediyyen oliimii istemez. Qiinkii onceden i§ledikleri kiifiir, f1sk ve i&<_: 
yanla, su~suz ki§ileri oldiirmelerf ve peygamberlere kar§l kotii davran-
malan onlarm cenne,te girmesini onleyecektir. 

Allah'a andolsun ki; diinyada uzun miiddet ya§amay1 en ~ok is
teyen ve diinya mallarma en fazla haris olan kavim yahuqilerdir. On
lar, Allah'a §irk ko§an ve ahirete inanmayan, mii§riklerden daha ~ok 
diinyaperesttirler. Ahirete inanmayan mii§rikler igin diinyadan ba§ka 
bir yerde hayat soz konusu olmadlgmdan diinya hayatma h1rsla bag
lanmalan normal goriinebilir. Kitab ehli olan ve bir peygambere bag
lanan yahudiler ise onlardan daha ~ok diinyaya baglanmakta ve sanl
maktadirlar. Materyalist yahudiler diinyaya oylesine tutkundurlar ki, 
her biri bin sene ya§amak ister. Ancak bu istekleri onlar i~in elim bir 
azabdan ba§ka bir §ey getirmez. Qiinkii Allah onlarin yaptlklanm bil
mekte ve onlan bu davrani§larmdan dolaYI cezaland1rmaktad1r. 

81- Hay1r, kotiiliik yap1p da giinaht kendisini ku~atf;tn 
kimseler, i~te onlar cehennemliklerdir. Onlar ate~te te
melli ~ahc1dtrlar. 

82 - iman edip, salih ameller i~leyenler; i~te onlar 
cennetliklerdir. Onlar orada tem1elli kahctdtrlar. 

Baki 

niz 
§atJ 
dlr. 
§en 
§U 

lini 
KeJ 
ya 
gir1 

Sai 
kat 
ner 
niz 
yol 
~~bl 

Re1 
sar 
nu 
ku: 
AU 
dis 
tef 
Sii 
ye, 
de 
bii 
ler. 
bil 

goJ 
Ra 
siz 
sul 
ka 
~OJ 
dll 

na 



Bakara, 81 ,32) HADlSLERLE KUR'AN-1 KERlM TEFSiRi 403 

Kurtulw~ S~Uih Ameldedir : 

Allah Teala buyuruyor ki; Mesele sizin arzulachgm1z ve . istedigi
niz gibi degildir. Aksine kim bir kotiiliik yap1p ta 'giinahl kendisini ku
§atlrsa, i§te onlar cehennemliklerdir. Onlar ate§te temelli kalacaklar
dlr. Kim de iman edip Allah'a ve RasUliine inamrsa, §eriata uygun dii
§en salih ameli i§lerse onlar ceimet ehlidirler. Buras1 Allah Teala'mn 
§U kavline ~ok benzemektedir: ~<Bu, sizin kuruntulanmza ve kitab eh
linin kuruntularma gore degildir. Kim fenahk yaparsa cezasm1 goriir. 
Kendisine Allah'dan ba§~a ne dost ve ne de yard1mc1 bulur. Erkek ve
ya kadm mii'min olarak kim salih ameller i§lerse i§te onlar cennete 
girerler, kendilerine zerre kadar zulmedilmez.» (Nisa, 123- 124) 

Mu,hammed ibn ishak derki; bana Muhammed ibn Muhammed, 
Said ve ikrime yoluyla ibn Abbas'dan nakletti ki, o §oyle demi§ : Hay1r 
kotiiliik yap1p da giinah1 kendisini ku§atan kimseler, i§te onlar cehen
nemliklerdir.>> Yani sizin amelleriniz gibi amel i§leyip sizin kiifrettigi
niz gibi kiifrederek kiifrii kendini ku§atan kimse i~in hi~ bir hasene 
yoktur. Bir rivayette ibn Abbas bunun §irk oldugunu soylemi§. ibn 
Jt~bu Hatim, .Ebu van, Ebu'l-Aliye, Miicahid, ikrime, Hasan, Katade, 
Rebi' ibn Enes'den de aym §ekilde rivayet nakledildigini sayler. Ha
san da aym §ekilde sayler. Siiddi ise kotiiliigiin biiyiik giinah oldugu
nu bildirir. ibn Ciireyc Miicahid'den nakleder ki : «Giinah1 kendilerini 
ku§atan» yani kalplerini ihata eden demektir. Ebu Hiireyre, Ebu Vail, 
Ata, Hasan da «Giin8ihl kendisini ku§atan» 1 §irki sebebiyle giinahl ken
disini ku§atan diye tefsir etmi§lerdir. A'me§ ... Rebi'in bu ayeti §Oyle 
tefsir ettigini sayler : 'l'evbe etmeden evvel hatalan iizere Olen kimse. 
Siiddi ve Ebu Rezin'den de benzer §ekilde rivayet nakledilir. Ebu'l-Ali
ye, Miicahid ve Hasan bir rivayete gore, Katade ve Rebi' ibn Enes'den 
de bir ba§ka rivayete gore nakledilir ki; «Giinah1 kendisini ku§atan»; 
biiyiik giinahl kendisini ~evreleyen, ihata eden demektir. Biitiin bu soy
lenenler mana bak1mmdan birbirine yakmd1r. Dogruyu en iyi Allah 
bilir. 

Burada imam Ahmed'in rivayet ettigi bir hadis zikredilir ki buna 
gore, · Siileyman ibn Davud... Abdullah ibn Mes'ud'dan nakleder ki 
Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: Giinahlarm kii~iik saYllanlanndan 
siz sizi koruyun, ~iinkii bunlar birle§erek adam1 helaka gotiiriirler. Ra
sulullah (s.a.) onlar i~in bir de ornek vermi§. Bunlar ~ole inmi§ bir 
kavim gibidirler. ·Bir §ey haz1rlarm§lard1r. Bir ki§i ~evreye gidip bir 
~op getiriyor obiirii de gidip bir ~op getiriyordu·. Nihayet odunu topla
dllar ve ate§i yaktllar ve ate§e attlklan §eyi pi§irdiler. 

Muhammed ibn ishak, Said veya ikrime yoluyla ibn Abbas'dan 
nakleder ki o. §oyle demi§ : «iman edip salih ameller i§leyenler i§te on-



/ 

404 iBN KESIR (Ciiz: 1, Sure: 2 

lar cennetliklerdir.» Yani sizin (Yahudiler) kiifrettiginize inamp ter
kettiginiz dine gore amel edenler i~in cennet vard1r, orada ebediyyen 
kahicaklard1r, demektir. Allah onlara hayra gcire sevabm, §erre gore 
cezamn bulundugunu haber vermekte ve bunun asia kesintiye ugra-
mayacagml bildirmektedir. · 

83 - Hani, israilogullarmdan; Allah'tan ba~kas1na 
ibadet etmeyin; anaya, babaya, akrabalara, yetimlere, yok
sullara iyilik yap1n. insanlara giizellikle soyleyin, namaz 
k1hn ·zekat verin diye soz alm1~tlk. Sonra pek azm1z miis
tesna yiiz <;evirdiniz. V e siz hala yiiz <;evirenlerdensiniz. 

Allah Teala, israilogullarma emirler verdigini ve kendilerinden bu 
emirlere uyacaklarma dair soz ald1~m, onlarm bu sozden vazge~ip ka
sttla ve bile bile ondan yiiz~evirdiklerini hatirlattyor. Allah Teala israil
ogullarma, Allah'a ibactet etmelerini, O'na hi~ bir §eyi ortak ko§mama
lanm emretmi§ti. Bu emri, biitiin yaratiklarma aitti ve insanlar1 bu
nun i~in yaratrm§~l. Nitekim bir ba§ka ayet-i kerime'de Allah Teala 
§Oyle buyuruyor: ((Senden once gonderdigimiz her ptygambere Ben'den 
ba§ka ilah yoktur. Bana kulluk edin diye vahy etzili§izdir.» (Enbiya, 25) 
Bir ba§ka ayet-i kerime'de ise §Oyle buyuruyor : ((.Andolsun ki her urn
mete, Allah'a kulluk edin, azd1ncllardan, Tagut'tan ka<;Imn diyen pey
gamber gondermi§izdir. Allah .i<;lerinden kimini dogru yola eri§tirdi, 
kjmi de sap1kllg1 hak etti. Yeryiiziinde gezin, peygamberleri yalanlayan
larm sonlarmm nastl oldugunu goriin.» (Nahl, 26) Bu hak, haklarm 
en iistiinii ve en yiicesidir. Qiinkii Allah'm hakktdlr. Allah'a ibadet edil
mesi ve ona hi<; bir §ekilde §irk ko§ulmamasi hakkl. Sonra yaratiklarm 
hakki gelir. Yaratiklar i<;erisinde iizerinde en ~ok durulan ve en onemli 
hak ana ve baba'mn hakk1d1r. Bunun i~in Allah Teala kendi hakktyla 
ana baba hakktm birle§tirerek buyuruyor ki : ((Bana ve ana ve babana 
§iikret. Donii§ yine Bana'dtr.» (Lukman, 14) 11Rabbm yalmz kendisine 
ibadet etmeni, ana ve babana iyi davranmam hiikmetti.» (isra, 23), 
ltYakmlara, miskinlere, yolculara (yol ogluna) hakkm1 ver.>> (Bakara, 
177) . 
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Buharl ve Mtislim'in sahih'inde nakledildigine gore, ibn Mes'ud 
der ki: 

J~!~i~ :~J~ « ~1 ~~~, J~!~tpl~i ~~IJ;.~:Jl :J~ 
~ , . ~ r t , , "' ' "~ ~ • ' - ~ · <"> • - • • , 

• ~~ ~ ~ .)~1. J\n ~~ ( : ~ Jl.;. ~~'-'!1-': u 

«Ben Hz. Peygambere; Ey Allah'm Rasfilu, amellerin hangisi efdal
du diye sordum. 0, vaktinde k1lman namaz dedi. Sonra hangisidir de
dim. 0, ana ve babaya iyi davranmaktlr dedi. Sonra hangisidir dedim. 
0, Allah yolunda cihad etmektir dedi.» Bunun i~in sahih bir hadiste 
varid olur · ki, adamm biri Hz. Peygambere : Ey Allah'm Rasulu, kime 
iyi davranay1m? diye sormu§ 0 da annene demi§. Sonra kime deyince; 
0, annene demi§. Sonra kime deyince; 0, annene demi§. Sonra kime 
deyince; 0, babana, sonra sana kim yaklnsa yakmma buyurmu§. 

Yetimler; kendilerine kazanc; getirecek babalan olmayan kuc;uk
lerdir. Miskinler ise; kendilerine ve ailelerine harcayacak bir §ey bu
lamayan kimselerdir. Allah Teala'mn «Allah'a ibade.t edin ve O'lila hie; 
bir §eyi §irk ko§maym, anne ve babaya da iyi davranm.n ayetinde 
aynca bilgi verilecektir. 

«insanlara guzellikle soyleyin.n GU.zel konu§un ve onlara kolayl&.§
tmn. Bu emrin ic;erisine; ma'rufu emir ve munkerden nehiy de dahil 
olur~ Nitekim Hasan el-Basrl «insanlara guzellikle soyleyin>> ayeti ko
nusunda demi§tir ki : Sozun guzeli, ma'rufu emredip munkerden neh
yeden, halim selim davranan, affeden, gunahlardan vazgec;en ve insan
lara guzel soyleyenlerin sozudur. Allah'm buyurdugu gibi guzel; Allah'm 
ho§nlit olacag1 her turlU guzel huydur. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki; Bize Revh .. . Ebu Zerr (r.a.) den o 
da Hz. Peygamberden nakletti ki Rasulullah §Oyle buyurmu~: 

. ... , ~ J .. • .... ••..- ,..,. • - .... -

.' ~~J..~~~~ ~\jj, l!:.:.~J~~~~~Y» .. , , 

etMa'ruftan hie; bir §eyi kuc;tik gorme. Eger bulamazsan karde§ini 
sevimli bir ytizle kar§Ila.>> ( *) 

MUslim Sahih'inde ve Tirmizi Ebu Amir kanallyla bu hadisi nak
lederler. insanlara guzel soz soyleme emrinin iyi davrani§ emrinden 
sonra gelmesi uygundur. <;unku fiili ve kavli ihsanm iki taraf1 birle§
tirilmektedir. Sonra ayet-i kerime ibadet ve ihsam belirli bir davram§
la yani namaz ve zekatla peki§tirmektedir: «Namaz k1lm, zekatl verin.>> 
Allah Teala yahudilerin btitun bunlardan yuz c;evirdiklerini, Allah'm 

C' ) Miislim. Sahih, K. Eirr ve's-sila ve 'l-adab, H. 2626. 
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emirlerini arkalanna att1klanm, bildikten sonra kas1th olarak onlardan 
yiiz~evirdiklerini haber veriyor. Ancak ic;lerinden c;ok az bir k1sm1 bu
nun d1§mdad1r. Allah Tea.la yahftdilere verdigi bu emrin benzerini Nisa 
suresinde bu ummete de vermi§tir. Nitekim, Nisa suresinde buyurur 
ki: «Allah'a kulluk edin, O'na bir §eyi ortak ko§maym. Ana babaya, 
yakmlara, yetimlere, dU.§kU.rilere, yakm konl§uya, uza:k kom§uya, yammz
daki arkada§Imza, yolcuya ve elinizin altmda bulunan kimselere iyilik 
edin. Allah kendini begenip ovunenleri elbette sevmez.» (Nisa, 36) Bu 
ummet; Allah'm bu buyruklanm, diger hie; bir ummetin yerine getir
medigi bi~imde yerine getirmi§tir. Hamd ve minnet Allah'ad1r. 

Bu konuda nakledilen garib rivayetlerden birisi de ibn Ebu Hatim'
in tef~irinde naklettigidir. 0 der ki; bana babam ... Eser ibn Vedia'dan 
nakletti ki; o, evinden ~1ktlgmda yahudi veya hli'istiyanla kar§Ila§mca 
mutlaka ona selam verirmi§. Kendisine sen ne yap1yorsun yahudi ve 
h1ristiyanlara selam veriyorsun? denildiginqe; Allah Teala «insanlara 
guzellikle soyleyin» buyuruyor ki bu selamd1r demi§tir. ibn Ebu Hatim, 
Ata el-Horasani'den de boyle bir rivayet nakledildigini sayler. Ben derim 
ki; sunnette onlara selam verilmeyecegi sabit olmu§tur. Dogruyu en iyi 
Allah bilir. 

84 - Hani, bir de kan1n1Zl dokmeyin, birbirinizi yur
dunuzdan surmeyin diye soz alm'u;tlk, sonra bunu ikrar 
ettiniz ve Ukrann1zaJ ~ahid de oldunuz. 

85 - Sonra sizl~er; birbirinizi olduren. aran1zdan bit 
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takrm1n1 yurtlanndan siiren, onlara kar~1 giinah ve dii~
manllkla birle~en, onlari (yurtlarmdan) ~akarmak haram 
klhnm1~ken esir olarak geldiklerinde fidyele~meye kalkan 
kimselersiniz. Yoksa kitab1n bir k1smma inan1p bir kls
mini inkar m1 ediyorsunuz? Sizden boyle yapan1n cezas1; 
diinya hayatlnd~ rezil olmaktan b~ka bir~ey degildir. Kl
yamet giiniinde ise onlar, azab1n en ~iddetlisine ugratllir
Jar. Allah, yaptlklarJ.nJzdan gafil degildir. 

86-- i~te onlar, ahirete kar~l diinya hayatml satin al
ffil~ olanlard1r. Bu yiizden kendilerinden azab kaldrr1hp, 
hafifletilmeyecek, yard1m da yapllmayacaktlr. 

Yahudiler'tn Donekligi: 

~am yiice ve miinezzeh olan Allah Teala, Rasulullah devrinde Me
dine'deki yahudileri klmyor : 0 yahudiler ki, Evs ve Hazrec'in arasm
daki ~atl§mB:cta onemli bir rol oynuyorlard1. Zita Evs ve Hazrec kabilesi 
ausar'l te§kil E:diyordu ve ·bunlar cahiliyet devrinde puta tapan bir k3.
vimdiler. Aralarmda biiyiik sava§lar oluyordu. Medine yahudileri, Be
nu Kaynuka, Benu Nadir -ki Hazrec kabilesinin miittefikiydiler- ve 
Benu Kurayza -ki Evs kabilesinin miittefikiydiler- dan miite§ekkil ii~ 
kabile idi. Bu kabilelerin arasmda sava§ ciktlgi zaman her grup kendi 
miittefikiyle sava§Iyordu. DolaYisiyla yahudi kendi dii§mamm oldiiriir
ken diger gruptan yahudiyi de oldiiriiyordu ki bu, kendilerinin dinine ve 
kitaplarmm hiikiniine gore haramd1. Dii§manlanm evlerinden ~Ikan
yor, evlerinin e§yasmi talan ediyor, mallanm ahyorlard1. Ancak harb 
sona erince yenilen grubun esirlerini Tevrat'm hiikmii uyarmca serbest 
b1rakiyorlard1. .Bunun i~in Allah Teala buyuruyor ki : 

«Yoksa kita:bm bir k1smma inamp bir k1smm1 inkar rm ediyorsu-
nuz?» 

. Bu ayette Allah Teala Yahudilere diyor ki: «Bir de kammz1 dok
meyin, biribirinizi yurdunuzdan siirmeyin diye sizden soz almu~tlk. 
Sonra bunu ikrar ettiniz ve ikranmza da §ahid oldunuz.» Birbirinizi 
oldiirmeyeceginize, birbirinizi evfnizden ~lkarmayacagmiza . ve birbiri
nizin aleyhinde ~ah§mayacagmtza dair sizden soz almi§tik. «Oyle ise 
Yaradammza tevbe edin ve kendinizi- oldiiriin. Bu, sizin i~in Yaratam
mzm katmda da daha haYirhdtr.>> Zira bir dinin mensuplan bir tek 
nets mesabesindedirler. Nitekim Aleyhisselatii Vesselam Efendimiz bu
yurur ki: 
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(<Mii'minler, dostluklannda, birbirlerine ac1malarda ve birbirleriy
le baghllklannda bir tek cesed gibidirler. Onun bir uzvu dertlenirse ce
sedin diger uzuvlan da uykusuz kalarak ve ac1 c;ekerek ona katlhr( *) 
buyuruyor. «Sonra bunu ikrar ettiniz ve ikranmza §ahid de oldunuz.n 
Yani siz bu sozii bildiginizi kabul edip dogrulugunu ikrar ettiniz ve bu
na kendiniz de §ahid oldunuz. 

«Sonra, sizler birbirinizi oldiiren, aramzdan bir tak1m1m yurtlarm
dan siiren, onlara kar§I giinah ve dii§manhkta birle§en, onlan yurtlarm
dan c;1karmak haram kilmmi§ken esir olarak geldiklerinde fidyele§meye 
kalkan kimselersiniz.» 

Muhammed ibn ishak der ki; bana Muhammed ibn Ebu Muham
med, Said ibn Ciibeyr'den veya ikrime'den o da ibn Abbas'dan nak· 
letti ki bu ayet konusunda o §Ciyle demi§: Allah Teala bu davram§lann
dan dolay1 onlan uyarmaktadir .Tevrat'ta yahudilere birbirlerinin kan
lanm akitmalan haram, esirlerini fidye olarak vermeleri ise farz ki
lmmi§tl. Medine'deki yahudiler iki grup idiler. Bir grubu Kaynuka ogul
lan te§kil ediyordu ki bunlar Hazrec kabilesinin miittefikiydiler. Nadir 
ve Kurayza ogullari ise Evs kabilesinin miittefikiydiler. Evs kabilesi 
ile Hazrec kabilesi arasmda bir sava§ olunca Kaynuka ogullan Hazrec · 
kabilesiyle, Nadir ve Kuniyza ogullan da Evs kabilesiyle sava§a <;Ikiyor
lardi. Ve her grup miittefiklerini kendi dinda§larma tercih ediyordu. 
Aralannda kan akitlyorlardL Halbuki ellerinde bulu11an Tevrat'tan, ne
yin kendilerine helal, neyin haram oldugunu biliyorlard1. Evs ve Hazrec 
kabilesi §'irk ehli olup puta taparlard1. Ne cermet, ne cehennem bilir
lerdi. Ne dirili§ ne k1yamet tamrlard1. Ne kitaplan vardl, ne de helal ve 
haram bilirlerdi. Harb son bulunca Tevrat'taki hiikme uygun olarak 
esirlerini fidye kar§Illgl serbest b1~ak1yorlardl. Kar§Illkll olarak birbir
lerine esirleri devrediyorlardL Kaynuka ogullan kendi yanlannda bulu
nan esirleri Evs kabiles,iyle, Nadir ve Kurayza ogullan da kendi yan
larmda bulunan esirleri Hazrec kabilesiyle degi§tiriyorlardl. Ak1tllan 
kanlan ise heder say1yorlard1. S1rf §irk ehline destek olmak ic;in kendi 
aralarmda Oliilerini hedef yap1yorlard1. i§te Allah Teala onlan uyararak 
bu noktaYI hatlrlat1yor ve: ((Yoksa kitabm bir k1smma inamp bir kls
mim inkar m1 ediyorsunu_z?n buyuruyor. Tevrat'm hiikmiine gore; ol.:. 
diirmek, bir ki§iyiyurdtindal'l c;1karmak ve Allah'a §irk ko§anlara destek 

("') Muslim, Sahih. K. Birr ve's-sua ve'l-adab. H. 258f. 
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olmak yasak iken siz onlara destek oluyor, Allah'1 b1rak1p puta tapan
lara - Slrf diinya mall i~in- yard1mc1 oluyorsunuz. i§te bu ayet, bana 
ula§tigma gore Evs ve Hazrec kabilesiyle yahudiler arasmda cereyan 
eden bu vak'a iizerine nazi! olmu§tur. 

Esbat, Siiddi'den naklen der ki : Kurayza ogullan Evs kabilesinin, 
Nadir ogullan da Hazrec kabilesin1n miittefikiydiler. Bu iki kabile Sii
meyr sava§mda ~arpl§Iyorlardl. Kurayza ogullan kendi miittefikleriyle 
birlikte Nadir ogullan ve onlann miittefiki alan Hazreclilere kar§l sava
§Iyordu~ Nadir ogullan da Kurayza ogullan ve onlarm miittefiki olan 
Evs kabilesiyle birlikte sava§1yorlard1. Onlan yeniyor, yurtlanm :harab 
ediyor, ve yurtlanndan ~1kanyorlard1. iki gruptan bir grup esir olunca 
ona fidye vermek iizere toplamyorlardl. i§te bu davram§lan dolayisiyla 
Araplar onlan ktmyor ve diyorlard1 ki; nas1l oluyor da hem onlarla sa
va§Iyor, hem de fidyele§'iyorsunuz? Onlar da; biz onlara fidye vermekle 
emrolunduk, onlarla sava§mak bize haram k1lmd1 diyorlard1. Araplar 
ni<;in sava§Iyorsunuz? dediklerinde onlar, bizim miittefiklerimizin yenil
mesinden utand1g1m1z i~in sava§Iyoruz, diyorlardL i§te bunun iizerine 
Allah onlan kmayarak buyurdu ki : ccSonra sizler birbirinizi oldiiren, 
aramzdan bir tak1m1m yurtlarmdan siiren, onlara kar§l giinah ve dii§
manhkta birle§en, onlan yurtlarmdan ~1karmak haram k1lmm1§ken 
esir olarak geldiklerinde fidyele§meye kalkan kimselersiniz.» 

~u'be, Siiddi'den naklen der ki : Bu ayet Kays ibn el-Hatim hak· 
kmda nazil oldu. 

Esbat, Siiddi'den o da Abdhayr'dan nakleder ki, o §Oyle demi§: Biz 
Siileyman ibn Rebia el-Bahili ile Lencer'de sava§tlk, §ehri muhasara ve 
fethettik. Esirler ald1k. Abdullah ibn Selam yediyiiz dirheme bir yahudi 
cariye satm ald1. Re's el-Calut'a ugrad1gmda onun yanma indi ve dedi 
ki: Ey Res'el-Calilt senin yamnda kendi dininden ya§h bir kimse var 
m1 ki bunu benden satm alsm? 0 da var dedi. Abdullah ibn Selam; onu 
yecliyiiz dirheme satm ald1m deyince v, ben sana bir yediyiiz dirhem de 
kar vereyim dedi. Abdullah ibn Selam dedi ki : Ben onu dort binden 
a§ag1ya vermemeye and i~tim. Bunun iizerine o, benim ihtiyac1m yok
tur dedi. Abdullah !bn Selam ise; Allah'a andolsun ki; ya onu benden 
satm ahrsm yahut da mensubu oldugun dini inkar edersin, dedi. 0, 
yakla§ bana dedi. Abdullah ibn Selam Ol).a yakla§mca, kulagma Tevrat'
taki hiikmii okudu: ccSen israilogullanndan bir kole bulursan onu mut
laka ahr ve azad edersin.>>, ccOnlan yurtlarmdan ~1karmak haram kl
hnmi§ken esir olarak geldilderinde fidyele§meye kalkan kimselersiniz. >> 
0' sen Abdullah ibn Selamm1sm? dediginde; c cevet~> dedi. Bunun iizeri
ne dortbin dirhemi getirdti ve Abdullah iki bininl ald1, iki binini t,_ekrar 
ona iade etti. 
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Adem ibn Ebu iyas tefsirinde der ki; bana Ebu Ca'fer el-Razi .. . 
Ebu'l-Aliye'den nakletti ki; Abdullah ibn Selam Kufe'de Re's-Calut'a 
ugrad1. Araplarm birle§medigi yahudi ~ kadmlanm fidye vererek satm 
ahyordu, fakat Araplarm birle§tigi yahudi kadmlanm satm alm1yordu. 
Abdullah ibn Selam dedi ki : Sizin kitab1mzda hepsinin fidye verilerek 
satm almmas1 konusunda bir emir bulunmaktadlr. 

Ayet-i kerime'nin aki§mdan anla§Ihyor ki; yahudilerin s1hhatine 
inand1k~an Tevrat'm hukmiine muhalefet edip dogrulugunu gorduk
Ieri ve bildikleri halde yerine getirmemeleri kmanmaktadlr. Bunun i~in 
ne onlann yamnda bulunan Tevrat'a, ne de ondan naklettiklerine gu
venilebilir,_ Keza Rasulullah (s.a.) m s1fatlar1, gonderili§i, hicreti ve 
yurdundan ~1kanh§l gibi hususlan Yahudiler -Allah'm la'neti onlann 
uzerine olsun- kendi aralannda gizli tutuyorlard1. Bu sebeple Allah 
Teala «Sizden boyle yapanlann cezas1, ancak dunya hayatmda rusvay
hktlr>> buyuruyor . . Yani Allah'm §eriatma ve emrine muhlafetten dolay1 
rezil olmakt1r. «K1yamet giinunde ise onlar azabm en §-iddetlisine ug
nitihrlar.>> Elleri onunde bulunan ilahi kitab1 gizlemelerinin cezas1 ola
rak «Allah yaptlklanmzdan gafil degildir. i§te onlar ahirete kar§I dun
ya hayatm1 satm almi§ olanlardlr.>> Onlar diinya hayat1m ahirete tercih 
edip daha ~ok sevenlerdir. DolaYJslyla «Bu ylizden kendilerinden azab 
kaldmhp hafifletilmeyecek.>> Bir an bile azablan eksilmeyecektir «ve 
yard1m da yap1lmayacaktlr,» Onlan bu ebedi ve surekli azabtan kurta
racak hi~ bir yardimcilan yoktur. Hi~ kimse onlan bu azabtan allkoya
maz. 

87 - Andolsun ki, biz Musa'ya kitab verdik. Ondan 
sonra da birbiri ardmca peygamberler gonderdik. Mer
yem oglu isa'ya da beyyineler verdik. Ve onu Ruh'iil-Ku
dus ile destekledik. Demek, bir peygamber size rte zaman 
goniillerinizin ho~lanmad1g1 bir ~eyi getirirse, kibirlenmek 
istiyeceksiniz de; kimini yalanlayacak, kimini de oldiire
ceksiniz oyle mi? ... 
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Peygamberler ve Kitaplar : 

Allah Teala; israilogullanm, isyan, inad, . muhlatet ve peygamber
lere kar§I btiytiklenmekle nitelendiriyor. Onlann, sadece arzu ve heves- · 
lerine uyduklanm belirtiyor. Allah Teala'nm Hz. Musa'ya kitab1, yani 
Tevrat'1 verdigini, ancak onlarm bunu tahrif edip degi§tirdiklerini, Tev
rat'm emrine muhalefet edip te'vil yoluna sapt1klanm bildiriyor. Hz. 
Musa'dan sonra onun §eriatlyla hukmeden peygamberler ve nebiler gon
derdigini hatlrlat1yor. Nitekim bir ba§ka ayette §6yle buyuruyor : «Dog
rusu, Biz yol gosterici ve nurlandlnc1 olarak Tevrat'1 indirdik. Kendisi
ni Allah'a teslim etmi§ peygamberler, yahudi olanlara onunla ve Rabba 
kul olan bilginler de Allah'm kitabmdan elde mahfuz kalanla htikme
derlerdi. Tevrat'a §ahid idiler.>> (Maide, 44) Ve yine <<Onun ardmdan p3y
gamberler gondermi§tik" buyurulmaktadir. Nihayet israilogullarmm 
peygamberleri Meryemoglu isa ile son bulmu§tur. Hz. isa, baz1 huktim
lerde Tevrat'tan farkh esaslar getirdigi ic;in Allah ona mucizeler ver
mi§ti. 

ibn Abbas der ki; bu mucizeler arasmda, oltileri diriltmek ve ku§ 
§eklinde c;amurdan heykel yap1p ona ufleyerek Allah'm izniyle ku§ ol
masim saglamak, hastalan iyUe§tirmek, gaybtan haber vermek, Ruh'til
Kudus (Cebrail) ile desteklenmesi vard1. Btittin bu mucizeler onun ge
tirdiklerinin hak ve dogru oldugunu gosteriyordu. Ancak israilogullan
nm onu yalanlamas1 fazlala§tl. Baz1 htiktimlerde Tevrat'dan farkh esas
lar getirdigi ic;in ona kar§l hased ve inactlan arttl. Nitekim Allah Teala 
Hz. isa'mn dilinden hikaye ile buyurma;ktadir: «Benden once gelen, 
Tevrat'1 tasdik etmekle beraber size yasak edilenlerin bir k1smm1 helal 
kllmak uzere Rabb1mzdan size bir ayet getirdim. Allah'dan sakmm ve 
bana itaat edin. <;unkti Allah benim de Rabb1m, sizin de Rabb1mzd1r. 0' 
na kulluk edin. Bu, dogru yoldur." (Al-i imran, 50- 51). Ancak israil
ogullan peygamberlere c;ok kotu muamele ediyorlardl. Bir grubu onlan 
yalanhyor, bir grubu da oldurtiyordu. Bunun sebebi sadece kendi ar
zularma muhalif htikumler getirmeleri, a§In derecede aykm davrandlk
lan Tevrat'm htiktimlerine uydurmaya c;ah§malanydi. Bu ise onlara 
zor geldigi ic;in bazan peygamberleri yalanhyor, bazan da olduruyorlar
dl. Bunun ic;in Allah Teala §6yle buyuruyor : «Demek, bir peygamber 
size ne zaman gonullerinizin ho§lanmad1g1 bir §eyi getirirse kibirlen-

. mek isteyeceksiniz de kimini yalanlayacak kimini de oldureceksiniz?>> 
Huh'til-Kudtis'tin Cebrail (a.s.) oldugunun delili, ibn Mes'ud'un bu aye
tin tefsirinde naklettigi ifadedir. 

Bu konuda Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi, ismail ibn Ebu Halid, 
Suddi, Rebi' ibn Enes ve Atiyye el-Avfi de ona tabi olmu§lardtr. Aynca 
Allah Teala'run ((Onu Ruh' el-Emin senin kalbine indirdi ki, sen uyanc1-
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lardan olasim> ayetini de ooylece tefsir etmi§lerdir. Bu, Buhari'nin de 
soyledigi sozdiir. ibn Ebu Zenad ... Hz. Ai§e (r.a.) den nakleder ki; Ra
su1ullah (s.a.), kendisini miidafaa ettiginden dolay1 Hassan ibn Sabit 
i~in mescidde bir minder koymu§ ve §oyle buyurmu§tu : Allah'Im, nas1l 
ki o senin peygamberini te'yid ediyorsa sen de Hassan ibn Sabit'i Ruh' 
iil-Kudiis'le te'yid et. Bu. ilave Buhari'ye aittir. Bu hadisi, Ebu Davud 
Siinen'inde Liiveyn'den, Tirmizi Ali ibn Hacer ve ismail ibn Musa'dan, 
her ii~ii de Abdurrahman ibn Ebu Zenad yoluyla ... Hz. Ai§e'den rivayet 
eder. Tirmizi, bu hadisin hasen, sahih oldugunu soyler ki bu, Ebu Zenad'
m rivayet ettigi hadistir. Buhari ve Miislim'in sahihlerinde Siifyan ibn 
Uyeyne; Ziihri, Said ibn Miiseyyeb ve Ebu Hiireyre'den nakleder ki, Hz. 
Orner (r.a.) iinlii §air Hassan'a mescidde §iir okurken rastlad1. Bir sure 
ana kula,k verdi ve dedi ki; sen mescidde §iir okuyorsun, ama orda sen
den daha hay1rh birisi var. Sonra Ebu Hiireyre'ye dondii ve dedi ki; Allah 
seni var etsin, RasUlullah (s.a.) m «benim duam1 kabul et Allah'Im onu 
Huh'iil Kudiis ile te'yid et.» buyurdugunu duymu§ muyduh? Ebu Hiirey
re; Allah'a andolsun ki evet kar§Ihgmi verdi. Baz1 rivayetlerde de Ra· 
sulullah (s.a.) Hassan ibn Sabit'e §oyle demi§tir: Onlar1 hicvet veya 
onlarla hicve giri§, C.ibril seninle beraberdir. 

Muhammed ibn ishak der ki; bana Abdurrahman ... ~ehr ibn Hav
§eb'ten nakletti ki, Rasulullah (s.a .) a yahudilerden bir grup gelip bize 

. ruhtan haber ver dediler. Allah'm Rasulii, ben Allah ve israilogullarmm 
yamndaki Allah'm giinleri adma soylerim; bilir misiniz ki 0 Cebrail'dir? ·· 
Ve o bana gelendir? Onlar, evet dediler. ibn Ebu Hatim der ki; bana 
Ebu Ziir'a... ibn Abbas' dan Ruh'iil-Kudiis 'konusunda §oyle dedigini 
nakletti: 0 Allah'm en yiice ismidir (ism el-A'zam) ki onunla Hz. isa 
oliileri diriltirdi. ibn Cerir der ki; bu hadisi bana Mlncab nakletti. Ibn 
Ebu Hatim der ki, aym hadis Said ibn Ciibeyr'den de nakledilmi§tir. 
ibn Ebu Necih der ki; ruh, meleklerin koruyucusudur. Ebu Ca'fer el
Razi, Rebi' ibn Enes'den nakleder ki; Kuds yiice miinezzeh olan Rab' 
tir. Bu Ka'b'm da soziidiir. Siiddi der ki, Kuds bere,kettir. Avfi ibn Abbas' 
dan naklen der ki; Kuds, temizliktir. 

ibn Cerir der ki; bana Yunus ibn Abdii'l-a'la ... ibn Zeyd'in uVe 
onu Ruh'iil-Kudiis ile destekledik» ayeti konusunda §oyle dedigini riva
yet eder :Allah Hz. isa'y1 incil ile destekledi. Nas1l Kur'an'I ruh k1l" 
mt§sa onu da ruh k1ld1. Allah Teala, «i§te ooylece sana kendi buyrugu
muzdan bir ruh vahyettik» ayetinde buyurdugu gibi her ikisi de Allah'
m ruhudur. 

Sonra ibn Cerir Taheri der ki; bu konudaki te'villerin dogruya en 
uygun olam buradaki ruhun Cebrail oldugunu soyleyenlerin soziidiir. 
Nitekim Allah Teala kendisi Hz. isa'yt ruh ile destekledigini belirtmi§
tir : <<Al1ah; ey Meryemoglu isa, sana ve anana olan nimetimi hat1rla. 
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demi§ti. Seni Ruh'iil-Kudtis ile desteklemi§tim. Be§ikte ve yeti§kin iken 
insanlarla konu§uyordun, sana kitabi, hikmeti, Tevrat'I ve incil'i agret
mi§tim. Sen iznimle c;armurdan ku§. gibi bir §ey yapml§ ona uflemi§tin 
de iznimle ku§ olmu§tU.» (Maide, 110) Bu ayette, onu Allah Teala Ruh' 
iil-Kudiis'le te'yid ettigini belirtiyor. Eger onu te'yid ettigi ruh, incil 
Glsayd1 bu takdirde {(Seni Ruh'iil-Kudus'le desteklemi§tim, sana kitab1, 
hikmeti, Tevrat'I ve lncil'i agretmi§tiffi» buyurmazdi. Qftnkii ikinci ifa
de manas1z bir tekrar olurdu ki, Allah, kullarma faydall olmayacak bir 
§ekilde hitap etmekten munezzehtir. -

Ben derim ki; burada:ki ruh'un Cebrail oldugunun delili ayetin ba§ 
tarafmda gec;en ifadelerdir. Hamd, Allah'a mahsustur. 

88- Dediler ki; Bizim kalblerimiz perdelidir. Oyle de
gil, Allah kiifiirlerinden dolay1. onlan la'netlemi~tir. Onla
nn pek az1 inamrlar. 

Kalbleri Perdeli Olanlar : 

Muhammed ibn Ishak der ki; bana Muhammed ibn Ebu Muham
med, ikrime'den veya Said ibn Cubeyr'den o da ibn Abbas'dan nakletti 
ki; «Kalblerimiz perdelidir» ayetinden maksad, gizlidir demektir. Ali ibn 
Ebu Talha, ibn Abbas'dan nakleder ki; {(kalblerimiz perdelidir»den mak
sad, anlamaz demektir. Avfl, ibn .Abbas'dan nakleder ki; «kalblerimiz 
perdelidin1 den maksad, uzerine damga vurulmu§ demektir. Miicahid 
der ki; · {(kalblerimiz perdelidin1 den maksad iizerinde artii var, demek
tir. ikrime, iizerine damga vurulmu§tur der. Ebu'l-Aliye, anlamaz de
mektir der. Suddi ise iizerinde artii vard1r dediklerini sayler. 

Abdiirrezzak, Ma'merden o da Katade'den nakleder ki; {(Bi
zim kalblerimiz perdelidir dedilen1 ayeti, Allah Teala'nm {(Ve dediler ki 
kalblerimiz sizin bizi c;agirdigmiZ §eye kar§I artiiliidiifll ayeti gibidir. 

Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem {(perdelidirll saziiniin, kalbim 
ortiiliidiir, ona senin soylediklerin sirayet etmez demek oldugunu bildir
mi§ ve «dediler ki kalblerimiz senin bizi c;ag1rdi.gm §eye kar§I artiiliidur)) 
ayetini okumU§tUr. Ibn Cerir'in tercih ettigi garii§ de budur. Buna delil 
olarak Amr ibn Murre'nin ... Hiizeyfe'den naklettigi §U hadisi gasterir : 
Kalbler dart c;e§ittir. Bunlardan her birini zikrettikten sonra der ki birisi 
de; perdelenmi§ olan kalptir ki, iizerine gazab yagmi§tir. Bu, i§te kafi
rin kalbidir. ibn Ebu Hatim der ki, bize Muhammed ibn Abdurrahman .. . 
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Hasan'dan <<Kalplerimiz perdelidir» kavli konusunda; ona bir §ey sira
yet etmez, demek oldugunu nakletmi§tir. Bu soz yukarda g~tigi gibi, 
kalblerinin temiz olmad1g1 ve hay1rdan uzak oldugu manasma racidir . . 

Dahhak, ibn ~bbas'm «dediler ki bizim kalblerimiz perdelidir» ayeti 
konusunda §Oyle dedigini nakleder: Bizim kalplerimiz bilgi ile doludur. 
Muhammed'in veya ba§ka ·birisinin bilgisine muhtac; degildir, dediler. 
Atiye el-Avfi der ki; «Bizim kalblerimiz perdelidir» demek bilgi kab1 de
mektir. A~ar'dan baz1 ki§ilerin k1raeti bu manada varittir. Nitekim ibn 

Cerir'in anlattlgma gore, onlar bu ayeti ( ....lli. ~ _,u ) §eklinde Iam'm· 

zamm1yla okumu§lar ve . bunu da kap manasma gilaf'm ( ..j)'..JI 
. . 

cem'i olarak alnn§lard1r. 0 zaman, ayetin manas1 §Oyle olur : Onlar kalb- . 
lerinin ilimle dolu oldugunu ve aynca bir ba§ka bilgiye muhtac; olma
dlklanm iddia ettiler. Nitekim Tevrat'm bilgisinin kendi yanlannda ol
dugunu soyleyerek bobi.irleniyorlardl. Bunun ic;in Allah Teala «Oyle de
gil, Allah ki.ifi.irlerinden dolaYI onlan la'netlemi§tirn buyuruyor. Hay1r 
mes'ele onlarm iddia ettikleri gibi degildir. Aksine kalbleri la'netlenmi§ 
ve mi.ihi.irlenmi§tir. Nitekim Allah Teala Nisa suresinde onlar hakkmda 
§Oyle buyurur: «Sozle§melerini bozmalan, Allah'm ayetlerini inkar et
meleri, peygamberlerini hakSlZ yere Oldi.irmeleri, kalblerimiz perdelidir 
demelerinden oti.iri.i, evet kiifi.irlerine kar§lhk Allah kalblerini miihiirle
di. Onun ic;in bunlardan ancak ·pek az1 iman eder.» (Nisa, 155) 

Mi.ifessirler bu ayetteki: «Onlarm pek az1 inamrlar» kavli konusun
da ihtilaf etmi§lerdir: Keza Nisa suresinde zikrettigimiz ayette varid 
olan «onun i~in ancak bunlardan pek az1 · inamrn a yeti konusunda da 
ihtilaf vard1r. Baz1lan, onlardan iman eden pek' azd1r diye mana ver
mi§ler, bazllan da onlarm imanlan azd1r, demi§lerdir .. Yani onlar Hz. 
Musa'mn ahiret, sevab ve ceza konusundaki baz1 buyruklarma inamr
lar. Ancak bu imanlan kendilerine fayda vermez. Qi.inki.i o iman, Hz. 
Muhammed (s.a.) in getirmi§ oldugu gerc;ekleri inkar etmeleri sebebiyle 
kaybolup gitmi§tir derler. Bazllan da; onlar hie; bir §eye inanmazlar diye . 
mana vermi§lerdir. «Onlarm pek az1 inamrn ifadesi, onlar c;ogunluk iti
bariyle kafirlerdir manasm1 ta§lr. Nitekim Araplar, boyle bir §eyi c;ok az 
gordiim derken yakm bir ifade kullamrlar. Bunu ibn Cerir nakleder ki 
dogruyu en iyi bilen Allah'tlr. 
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89- Ne zaman ki; Allah'1n katlndan, kendilerinde olP.
nl tasdik eden kitab geldi, onlar bundan 6nceki kiifreden
!ere kar~1 kendilerine yardllll gelrilesini beklerlerken, bil
dikleri gelince onu inkar ettiler. Allah'1n la'neti kafirlerin 
iizerinedir. 

Hakikati inkib: Edenler : 

Allah Teala buyuruyor ki : Ne zaman yahudilere Allah katmdan 
bir kitap geldiyse - ki bu kitap, Hz. Muhammed (s.a.) e indirilmi§ olan 
ve kendilerinin yanmda bulunan Tevrat'1 tasdik eden Kur'an'd1. Onlar 
bundan o:nceleri kufredenlere kar§l kendilerine yardlm gelmesini bek
lerlerkeri, yani bu peygamberler· bu kitab1 getirmezden once o kitabm ge-
1i§iyle mu§rtklere kar§l bir yard1m gelecegini bekledikleri halde ve mU.§
riklerle «;arpl§lrken «ahir zamanda bir peygamber gonderilecektir ve biz 
Ad ve irem kabilesiyle dovu§Uldugu gibi o peygamberle beraber sizinle 
dovU.§ecegiz» ~edikleri halde onu sonra inkar ettiler. 

Muhammed ibn ishako 0 0 As1m ibn Orner ibn' Katade el-Ansarl'den 
nakleder ki, o ansarm ya§hlarmm §oyle dediklerini rivayet etmi§tir : 
Allah'a andolsun ki, bu k1ssa bizim ve onlarm -yani ansarm ve onlara 
kom§U olan yahudilerin- hakkmda nazi! olmu§tUro Biz cahiliyet devrin
de bir zaman §irk ehli oldugumuz halde kitap ehli olan yahudilere us• 
tUn gelmi§tik. Onlar bu s1rada §oyle diyorlard1: ~imdilerde bir peygam
ber gelecektir ki, biz ona uyacag1z. Onun gelme zamam yakla§tl. Onun
la beraber Act ve irem kabilesiyle dovU.§Uldugu gibi sizinle dovu§ecegiz. 
Allah Teala Rasulunu Kurey§'lilerden gonderince onlar bunu inkar 
ettiler. i§te Allah Teala'nm «Bildikleri gelince onu inkar ettiler. Allah'm 
la'neti kufredenleril1 U.zerine olsun» ayetiyle bunu belirtmektedir. Dah
hak, ibn Abbas'dan nakleder ki : «Onlar bundan onceleri kufredenlere 
kai'§l kendilerine yardlm gelmesini beklerlerken» ayeti konusunda o §Oy
le demi§tir. Kufredenlere kar§l, biz onlarm aleyhinde Muhammed'i 
destekleriz diyerek ona yard1mc1 olduklanm a«;1klarken bOyle yapm1yor, · 
yalan soyluyorlardl. Muhammed ibn ishak der ki: Bana Muhammed 
ibn Ebu Muhammed, ikrime'den veya Said ibn Cubeyr'den o da ibn 
Abbas'dan nakletti ki Hz. Peygamber gonderilmezden once yahudiler 
Evs ve Hazrec kabilesine kar§l Rasulullah (s.a.) ile kendilerine kuvvet 
gelmesini bek1iyorlard1. Allah, Rasulunu Araplardan gonderince yahu
diler kufrederek soylediklerini inkar ettiler. Bunun uzerine Muaz ibn 
Cebel ve Bi§r ibn el-Berra onlara dediler ki; ey yahudiler toplulugu, · 
Allah'tan korkun ve musliiman olun. Biz, §irk ehli iken siz Muhammed 
(a.s.) ile size yard1m gelecegini umuyor, onun gonderilmek uzere oldu-



416 iBN KESIR (Ciiz: 1, Sure: 2 

gunu bildiriyor ve bize onun niteliklerini belirtiyordunuz. Bunun iize
rine Nadir kabilesinin karde§i olan kabileye mensub olan Selam ibn 
Mi§kem §6yle dedi : Bize bildigimiz bir §ey gelmemi§tir ve gelen bizim 
size anlattlg1m1z peygamber degildir. i§te bunun iizerine Allah Teala bu 
ayet-i kerime'yi inzal buyurdu. 

A vfi, ibn Abbas'm «Onlar bundan onceleri kiifredenlere kar§I ken
dilerine yardlm gelmesini beklerlerken» ayeti konusunda ~yle dedi
gini nakleder: Hz. Muhammed (s.a.) in gelmesiyle ehl-i kitab mii§rik 
Araplara kar§I bundan bir destek umuyorlard1. Allah Teala Rasulii Mu
hammed'i peygamber olarak gonderdiginde, onlar peygamberin kendi
lerinin d1§mda bir kabileden oldugunu goriince, onu · inkar edip kis
kandllar. Ebu'l-Aliye der ki: Yahudiler mii§rik Araplara kar§I Hz. Mu
hammed (s.a.) ile yard1m gelecegini umuyorlard1 ve diyorlat:dl ki : Al
l~h'Im, yamrmzda yaz1h oldugunu gordiigiimiiz peygamberi gander 
de biz mii§riklere ta'zib edelim ve oldiirelim. Allah Teala Hz. Muham
med (s.a.) i peygamber olarak gonderdiginde onun israilogullarmm 
di§mda bir kabileden oldugunu goriince, Araplan k1skand1klan i~in 

onu inkar ettiler. Halbuki kendileri Hz. Peygamberin Allah'm Rasulii 
oldugunu biliyorlardl. Bunun iizerine Allah Teala 11Bildikleri gelince 
onu inkar ettiler. Allah'm la'neti kiifredenlerin iizerine olsun.» bu
yurdu. 

Katade; uOnlar bundan oncelerl. kiifredenlere kar§l kendilerine 
yardlm gelmesini beklerlerken» ayetiyle bir peygamberin gelecegini 
soylediklerinin kasdedildigini belirtiyor. Ama «bildikleri gelince onu 
inkar ettiler.» Miicahid der ki; I<Bildikleri gelince onu inkar ettiler. 
Allah'm la'neti kiifredenlerin iizerine olsun.)) ayetinden maksad ya
h udilerdir. 

90- Nefislerini ne kotu ~eye degi~ip sattllar. Allah'm 
kullanndan diledigine fazhndan Otitap) indirmesine ha
sed ederek Allah'1n indirdigini inkar ettiler ve gazab us
tune gazaba ugradllar. K ufredenlere alcaltlCl bir azab 
vard1r. 
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<<Nefislerini ne kotu §eye degi§ip sattllar.» Mucahid der ki; bunlar 
yahudilerdir, hakk1 batlla sattllar ve Hz. Muhammed (s.a.) in getirdigi 
gerr;ekleri gizlediler. Suddi der ki; 11Nefislerini ne kotu §eye degi§ip sat
tllar.» Evet nefislerini satt1klan §ey ne kotudur. Kendi nefisleri iftin 
se«;ip begendikleri §ey ne kadar kotudur. Bu kotu se«;ime onlan sev
keden §ey; zulum, nefret ve k1skan<;hktlr. <<Allah'm kullarma diledigine 
fazlmdan (kitap) indirmesine hased ederek Allah'm indirdigini inkar 
ettiler.» Bundan daha buyuk bir hased yoktur. 

ibn ishak, Muhammed ibn Ebu Muhammed'den o da ikrime veya 
Said ibn Cubeyr'den o da ibn Abbas'dan nakleder ki; ibn Abbas bu 
ayet konusunda. §6yle demi§tir: 11Nefislerini ne kotu §eye degi§ip sat
tllar. Allah'm kullarmdan diledigine fazlmdan (kitap) indirmesine ha
sed ederek Allah'm indirdigini inkar ettilet.» Allah'm lutfunu kendile
rinden ba§kasma vermesini k1skand1lar, <<Ve gazab ustune gazaba ug
rad1lar.» ibn Abbas der ki, gazab ustune gazabm manas1 §Udur: Allah'
m onlara gazab1, yanlarmdaki Tevrat'1 kaybetmeleridir. ikinci gazab1 
ise Allah'm kendilerine sozunu ettigi bu peygamberi inkar etmeleridir. 

Ben derim ki; ayet-i kerime'deki ( lyy ) kelimesi; gerektirdiler, 

mustahak oldular, gazab ustune gazab onlarm uzerinde kararla§tl de
mektir. Ebu'l-Aliye der ki, Allah'm onlara gazrub1; incil'i ve isa (a.s.) y1 
inkar etmeleridir. ikinci gazab1 ·ise Hz. Muhammed (s.a.) i ve Kur'an-1 
Kerim'i inkar etmeleridir. 

Suddi der ki; birinci gazab buzag1ya tapt1klan s1rada Allah'm ga
zabma ugram1§ olmalar1d1r. ikinci gazab ise Hz. Muhammed (s.a.) i 
inkar etmeleri sebebiyle ugrad1klan gazabd1r. 

<<Kufredenlere al<;alt1c1 bir azab vard1r.» <;unku kufurleri, zulum, 
hased yuzundendir. Bunun kaynag1 da buyuklenmeleridir. Bu buyiik
lenmelerinin kar§1hgmda Dunya ve ahirette ku<;iiklugu ve horlugu hak 
ettiler. Nitekim Allah Teala bir ba~ka ayette §Oyle buyurur : <<Rabbm1z, 
bana kulluk edin ki size kar§1hgm1 vereyim. Bana kulluk etmeyi bu
yukluklerine yediremiyenler al<;alm1§ olarak cehenneme gireceklerdir.>> 
(Gafir, 60). 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki; bize Yahya ... Amr ibn ~uayb'dan, 
o da babasmdan, o da dedesinden, o da Rasulullah (s.a.) dan nakletti 
ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Mutekebbirler k1yamet gunu 
insan §eklinde tozlar gibi ha§r olunurlar. Kii<;iiklerden her §ey onlara 
ustun gelir. Nihayet cehennemde bir zindana girerler ki ona Buies 

..r-1 y. ~ denir. Cehennem ehlinin akmtllanndan ibaret olan hor

luk <;amurundan · kendilerine i<;irilir ve irinli ate§ onlarm ustune <;1-
kar. 

Tefsir, C. II, F . Zl 
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91- Bir de onlara Allah'm indirdigine inanm! .denilin· 
ce, biz, bize indirilene inaiunz, derler. Ondan ba$kas1n1 in
kar ·ederler. Halbuki o beraberlerindekini tasdik eden bir 
kitabtlr. De ki: tnanmi$ kimseler idiyseniz neden daha on
ce, Allah'm peygamberlerini oldiiriiyordunuz? 

92- Andolsun ki, Musa size apa~ak delillerle geldi. Son
ra ardmdan buzagiYl Rabb edindiniz. Siz zalimlersiniz. 

Allah'm indirdigine inanmayanlar : 

Allah Teala buyuruyor ki : Yahudilere ve ·benzeri ehl-i kitab'a Al
lah'm Hz. Muhammed'e indirdiklerine inamn, onu dogrula}'lp kendisi
ne tabi olun denildiginde «Biz, bize indirilene -inamnz.» derler. Bize in
dirilen Tevrat ve incil'e inanmak bizim ic;in yeterlidir. Bundan ba§
kasmt kabullenmeyiz derler de ondan ba§kastm inkA.r ederler. Halbuki 
o ellerindeki kitab1 tasdik eden bir kitaptlr. Onlar Hz. Muhammed (s.a.) e 
indirilenin hak oldugunu ve beraberinde bulunan Tevrat'1 ve incil'i tas
dik edici oldugunu bilmektedirler. Bu konuda onlann aleyhinde delil 
pek c;oktur. Nitekim Allah Teala buyurur ki : «Kendilerine kitab ver
diklerimiz onu kendi oz c;ocuklanm tamr gibi tamrlar.» 

Oyle ise «inanmt§ kimseler idiyseniz neden daha once Allah'm pey
gamberlerini olduruyordunuz? de.>} Eger size indirilene inandtgmtz id
diasmda samimi ve dogru iseniz. Elinizdeki Tevrat'1 tasdik eden ve 
onunla hukmetmeyi emreden peygamberleri nic;in oldurdunuz? Siz 
o Tevrat'm neshedilmedigini ve dogru oldugunu bile bile inad ve bu
yuklenmeniz yuztinden peygamberleri zulum ile oldurdunuz. Siz, sa
dece arzu ve heveslerinize tabi olmaktasmtz. Nitekim bir ba§ka ayette 
de §oyle buyurulur: «Yoksa size bir peygamber nefsinizin istemedigi bir 
§eyi getirdigi her seferinde buyuklenir misiniz? ic;inizden bir grup onu 
yalanladtmz ve bir grup da onu olduruyordunuz.» (Bakara, 87) 
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Suddi, bu ayette Allah Teala'mn yahudileri kma<hgm1 ve «inanmi§ 

kimseler idiyseniz neden daha once Allah'm peygamberlerini otduru
yordumiz?» buyurdugunu bildirir. 

Ebu Ca'fer ibn Cerir Taberi der ki; Ya Muhammed, kendilerine 
Allah'tan indirilene inanm denildiginde biz kendimize indirilene inamnz 
diyen israilogullarma §oyle de; ey yahudiler, eger Allah'tan indirilene 
inananlar idiyseniz nic;in Allah'm size indirdigi kitabmda olduriilmele
rini yasakladlg1 halde peygamberleri oldurdunuz? Halbuki size inen ki
tapta · peygamberlere uyup itaat etmeniz ve onlan tasdik etmeniz em
rediliyordu. Bu, onlarm bize indirilene inamnz sozlerinin yalanlamp 
kmanmasmdan ba§ka bir §ey ifade etmez. 

«Andolsun ki Musa size apa<;1k delillerle geldi.» Allah'm rasulu ol
duguna ve Allah'tan ba§ka ilah bulunmad1gma delalet eden kesin de
liller ve apa~1k mucizelerle geldi. Kesin deliller, tuf~n, c;ekirge, guve, 
kurbaga, kan, asa, yed-:-i beyza, yanlan deniz, bulutla golgelenme, menn 
ve selva, su fl§klran ta§ ve daha buna benzer onlarm bizzat gormii§ 
olduklan mucizelerdir. «Sonra ardlndan buzaglYl Rabb edindiniz.» Musa 
(a.s.) nm zamamnda Allah'1 b1rakarak buzag1y1 ma'bud tamdm1z Musa 
(a.s.) sizin yammzdan aynhp Allah'a yalvarmak ic;in Tur'a <;Iktlgmda 

siz buzag1y1 ma'bud edindiniz. i§te buzag1ya tapmmamzdan ve benzeri 
fiillerden· dolay1 siz zalimlersiniz. Allah'dan ba§ka ilah olmad1gm1 bile bi
le buzag1ya tapmmi§tlmz. Nitekim Allah Teala bir ba§ka ayet-i kerime• 
de <<Elleri bogrunde c;aresiz kahp kendilerinin sap1tm1§ olduklanm go
runce eger Rabb1m1z bize ac1maz ve bizi bagi§lamazsa andolsun ki mah
voluruz, dediler.» (A'raf, 149) buyuruyor . 
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93 -- Hani, size ·verdigimiz ~eyi kuvvetle tutun ve din

leyin diye Tur'u tepenize dikmi$ ve sizden misak almi$tlk, 
i$ittik ve kar$1 geldik, dediler ve kufurleri yiiziinden bu
zagl sevgisi kalblerine sindirildi. Eger inananlardansan1z, 
inanc1n1z size ne kotii $9Y emrediyor? de. 



420 iBN KESlR (Ciiz: 1, Sure: 2 

Allah Teala onlarm hatalarm1, verdikleri soze muhalefetlerini, is
yan etmelerini ve sozlerinden donmelerini hirer hirer sa)Tlyor en so

. nunda tepele;rine Tur'un dikildigini ve ancak ooylece emri kabul ettik
lerini ama sonra emre aykm davrandlklanm belirtiyor. «i§ittik ve kar§l 
geldik dediler.n 

«Ve kiiftirleri yiiziinden buzag1 sevgisi kalblerine sindirildi.n Ab
diirrezzak, Ma'mer'den, o da Katade'den nakleder ki; buzagmm sevgisi 
kalplerine i~irildi ve neticede tamamen kalplerine s1zdl. Ebu'l-Aliye ve 
Rebi' ibn Enes de boyle derler. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki; bize isam ibn Ebu Halid ... Ebu 
Derda'dan o da Hz. Peygamberden nakleder ki: RasUlullah (s.a.) §OY
le buyurmu§ : 

<<Senin bir §eyi sevmen; seni kor ve sag1r k1lar.') 
Bu hadisi Ehu Davud ... Abdullah ibn Meryem kanallyla Ebu Der

da'dan nakleder. Siiddi der ki; Musa (a.s.) buzag1Yl aldl, ege ile kesip 
yaktl, sonra denize (1rmaga) att1. 0 giin akan denizde (1rmak) buza
g'ldan bir par~a ald1. Sonra Musa (a.s.) onlara denizin suyundan i~in de
di, onlar da ic;tiler. Buzag1y1 sevenlerin blyiklarmda altm belirdi. Bu
nun ic;in Allah Teala; <<Kiifiirleri yiiziinden buzagi sevgisi kalblerine 
i~irildi.)) buyurmu§tur. 

ibn Ebu Hatim der ki; babam ... Ali ibn Ebu Talib'ten nakletti ki 
o §Oyle demi§ : Hz. Musa, buzag1ya dayand1, ege ile onu parc;a parc;a 
torpiiledi. Buzag1 nehrin kl)TlSmda bulunuyordu. Buzag1ya tapanlardan 
kim su i~tiyse o giin yiizii altm gibi sarard1. 

Said ibn Ciibeyr der ki; <<buzag1 sev.gisi kalblere sindirildi.» Bu
zagl parc;alamp torpiilenince suya atlld1, onlar da sudan ic;tiler, bunun 
iizerine yiizleri za'feran rengine dondii. 

<<Eger inananlardansamz, inancm1z size ne kotii §ey emrediyor? 
de.n Allah'm ayetlerine kiifretmeniz, peygamberlerine muhalefetiniz, 
sonra da Hz. Muhammed (s.a.) i inkarda diretmeniz -ki bu giinahla
nmzm en biiyiigii ve su~lanmzm en ag1nd1r. <;iinkii peygamberlerin 
hatemini, rasUllerin efendisini, tiim insanllk ic;in gonderilen peygam
beri inkar etmi§ oluyorsunuz- sizin eski ve yeni her zaman ne kadar 
kotii §eylere inand1gmiz1 gosteriyor. Bunca c;irkin i§leri yaparken, ahid
leri bozar, Allah'm ayetlerini inkar eder, buzag1ya taparken hala nas1l 
mii'min oldugunuzu iddia ediyorsunuz? 
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---------tZAHI--~-----

Kalbleri Buzag. Sevgisiyle Dolu Olanlar : 

Yahudi'lerin tabiat1 ile ilgili olarak S. Kutub §U bilgiyi veriyor : 
§u iki tuhaf ta'·bir k:aq1smda bir an durahm: ( ._.j iy..,;.l_, . 

. ~~ M'"IP ) «Kalblerine buzag1 yerle§tirilmi§ti.)) ( ~., t:..-. ) 
((i~ittik ve isyan ettik.ll dediler. Onlar: «i§ittikll, ama ·«asi oldukll de
diler. 0 halde onlann agzmdan bu soz neden hikaye ediliyor? Gerc;ek-

-ten bu, onlarm sessiz hareketlerinin soylenen soz halinde canh bir tas
viridir.. . Onlar dilleriyle «i§ittik.» ( t:..-. ) dediler. Hareketleriyle 

de «isyan ettik_,, ( ~-' ) demi§ oluyorlardl. Ameli hareket agiz

dan c;1kan soze gerc;ek manasm1 verir. Pratik §ekilde tezahur eden 
mana, dille ifade edilenden c;ok daha kuvvetlidir. .. i§te vaklahin canh 
bir §ekilde tasvir eden bu ifade, ' islam'm kulli ve alem§\irnul prensiple
rinden birisidir. Amelsiz sozun k1ymeti yoktur. Muteber olan bilfiil ha
rekettir. Hakiki hukum, sozle hareketin mutabakatma gore verilir. 

( ~~ M'"l_,li ._.j ly. .,;.1_: ) «Ve kalplerine buzag1 yerle§tirilmi§ti.,, ifa

desindeki korkunc; tasvir gayet manidardlr. ( ly..,;.l_, ) «ic;irildi.ll 

Ba§kasmm vas1tasiyla onlara ic;irildi... Nedir ic;irilen? Buzag1 sevgisi.. . 
Bu sevgi nerelerine ic;irilip dolduruldu? Kalblerine .. . i§te bu ''ic;iriidb 
ifadesiyle §iddetli tekdirin ve gUlunc; bir hareketin mu§ahhas halde be
lirdigini goruyoruz. Manzara gayet acayip, kalblere sokuldukc;a soku
lan bir buzag1 §elSli, canlandmhyor. Bu canh tablo kar§Ismda hayM, so
·necek kadar zay1fhyor. Manzara mu§ahhas halde gozler onune seriliyor. 
Buzag1ya tapmmaYl o derece benimsemi§ler ki, buzag1 sevgisi onlarm 
kalbine i~irildikc;e ic;irilmi~. sindirildik<;e sindirilmi~tir. Burada zihni ta
birlerle Kur'an'm canh tasvirleri arasmda deger fark1 ortaya <;Ikiyor. 
Bu canh bir tablodur. Kur'an'm gayet . guzel ve ac;1k ifadesinde c;izgi
ler halinde tezahur eden bir tablo ... (Seyyid Kutub, Fi Zilal'il-Kur'an, 
I, 192 - 193) . 

• (' ~· },. --; ;' / ) • ~ /. \ 0 ' / ' • ) / 'k 0 0, 

~,u').\~ ~'Ji ~-'V ... ~~ ~~;_j;-)'\.)U\jJ ~i"~~ 

®·~t~~~)~~.:.. ~t::~G ~1::..;~--J.·-:.®,·i ~_,~_:!:~ 
~=-.... ,. ..., ~ .. ,. . . ~ '.J ... Ooo! .. ...,. 

\ \ . ,., . .. . ' 
.... ·--,. .. ~,.·(·> ,_:-\!0 rC:~\,--::~\-:: ':.''/_\~ \-:t\/.-"..-; e '':'/-:~:{.
~~J_._A..>- ,;)~ 1_1/1..! .. ~/...C..J~o~<SI.f..~V'..;- '~~_) 

~ ~/~ ..... ~(v/J; <-~~'~\ (:/'h--:-: .•/_J_,/,/..- ...... ';" ..... 
~__:;~. ~~~dl\J~u~~~~Y: __ Y.v.J~~ -- ,· ( 



422 iBN KESIR (Ciiz: 1, Sure: 2 

94 - De ki: Allah katlnda ahiret yurdu ba$kalann1n 
degil de yaln1z sizin ise bu-iddiada samimi iseniz haydin 
oliimii isteyin. 

95 - . Onceden ellerinin kazand1gmdan dolay1, onlar 
hie; bir zaman onu (oliimii) isteyemezler, Allah zalimleri 
hakk1yla bilir. 

96 -Andolsun ki; onlan, insanlardan $irk ko$anlardan 
daha c;ok hayata dii$kiin bulacaksm. Onlardan her biri 
bin y1l6miir verilmesini ister. Halbuki c;ok ya$atllmasl onu 
azabtan uzakla$tlracak degildir. Allah onlann ne yaptlgl
ni hakk1yla gorendir. 

Hayata En~ok Dii§kiin Olanlar : 

Muhammed ibn ishak der ki, bana Muhammed ibn Ebu Muham
med, ikrime'den veya Said ibn Cubeyr'den o da)bn Abbas'dan nak
letti ki; Allah Teala Nebiyy-i Zi§anma §6yle buyurmu§tur: ((De ki Allah 
katmda ahiret yurdu ba§kalannm degil de yalmz sizin ise ve bu 
iddiada samimi iseniz haydin olumu isteyin.» Hangi grubun daha ~ok 
yalanc1 oldugunu belirtmek uzere olumu isteyin. Rasulullah'm bu mey
dan okuyu§una muhatab yahudilerdi. Nitekim Allah Teala buyuruyor 
ki; ((onceden elle~inin kazandigmdan dolay1 onlar hi9 bir zaman olU
mu isteyemezler.» Seni inkar konusunda kendilerinin yanmdaki bilgiden 
dolay1 oltimti isteyemezler. Eger bir gun olumu istemi§ olsalard1, yeryu
ztinde hi9 bir yahudi kalmazd1. Dahhak, ibn Abbas'dan naklen der ki: 
<tHaydin olumu isteyinl) yani olmeyi arzulaym, demektir. Abdtirrezzak ... 
ikrime'den bu ayet konusunda ibn Ahbas'm §6yle dedigini nakleder: 
Eger yahudiler oltimii istemi§ olsalard1 hepsi oliirdii. ibn Ebu Hatim der 
ki; bana babam ... ibn Abbas'dan naikletti ki: Eger onlar olumu iste
mi§ olsayd1 hepsi ba§tan sona olurlerdi. Bu isnadlarm ibn Abbas'a 
ula~mas1 sahihtir. 

ibn Cerir, tefsirinde der ki; bize ula§tigma gore, Rasulullah (s.a.) 
§6yle demi§ : Eger yahudiler oltimu isteselerdi, hepsi olurlerdi ve cehen
nemdeki yerlerini gorurlerdi. Rasulullah (s.a.) ile la'netle§en (bir top
lulugun, bir yerde birle§ip ihtilat ettikleri konuda, ((Allah'm la'neti, 
za.limlerin iizerine olsum demeleri) yahudiler, evlerine dondtiklerinde 
ne aile, ne de mal bulacaklard1. Bize bu hadisi Ebu Kureyb ibn Abbas 
kanahyla Rasulullah (s.a.) dan nakleder. imam Ahmed ibn Hanbel 
de: .. Abdiilkerim'den aym hadisi nakleder. ibn Ebu Hatim der ki; bize 
Hasan ibn Ahmed . .. Hasan'dan nakletti ki ; ((Onceden ellerinin kazan-
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d1gmdan · dolay1 onlar hi~ bir zaman ·olumu isteyemezler)) a yeti hak
kmda Hasan §oyle demi§ : 

Ben derim ki eger onlar, «oliimii isteyin)) denildigi zaman oliimii 
istemi§ olsalard1, acaba hepsi de Olecekler miydi? 0, hay1r Allah'a andol
sun ki, oliimu istemi§ olsalardi bile olmezlerdi. Kald1 ki isteyecek te 
degillerdi. Duymadm m1 Allah Teala ne diyor : «Onceden ellerinin ka
zandigmdan dolay1 onlar hi~ bir zaman oliimii isteyemezler.)) Hasan' 
dan yapllan bu nakil garibtir. Kald1 ki ibn Abbas'm ayeti tefsiri belir
lenmi§ durumdad1r. Ayet musliim~nlardan veya yahudilerden hangi 
grubun yalan soyledigi konusunda Allah'tan oliim temenni etmelerin
den ibarettir. Bu hususu; ibn Cerir, . Katade'den, Ebu'l-Aliye'den, Rebi' 
ibn Enes (r.a.) den rivayet etmi§tir. Bu ayetin benzeri Cum'a suresin
deki §U ayet-i celiledir: ((De ki: Ey Yahudiler; biitiin insanlardan ayn 
olarak yalmz sizin Allah'm dostlan oldugunuzu iddia ediyorsamz ve 
bunda samimi iseniz, Oliimii isteyiniz. Ellerinin onceden kazand1gmdan 
otiirii olumu asia isteyemezler. Allah, zalimleri bilendir. De ki: Dogrusu 
kendinden ka~tlgm1z olume mutlak yakalanacaksm1z. Sonra gorUleni 
de, goriilmeyeni de bilen Allah'a dondiiriileceksiniz. 0, size yapml§ ol· 
duklanmz1 haber verecektir.)) (Cum'a, ()-8) Allah'm la'neti onlarm iize
rine olsun, yahudiler kendilerini, Allah'm dostlan ve ~ocuklan olduk
lanm iddia e.ttiklerinden, yahudi ve h1ristiyanlardan ba§kas1 cennete 
girmeyecektir dediklerinden, muslumanlarm m1 yoksa kendilerinin mi 
(yahudi ve h1ristiyanlar) daha yanh§ olduklan konusunda zalim ol-
duklanm bildiriyor. Qiinku onlar, soylediklerinde samimi olsalard1 la'
netle§meye yana§Irlardl. La'netle§mediklerine gore, yalancihklan belli 
olmu§tur. Nitekim Hz. Peygamber, Necran'h h1ristiyanlann el~ilerine 

muhtelif tarti§ma yollanyla deliller getirdikten sonra, onlarm israr ve 
inadlan neticesinde kendilerini la'netle§meye ~agirmi§tlr. Bunu Allah 
Teala §oyle belirtmektedir : «Sana ilim geldikten sonra, onda seninle 
kim tartl§acak olursa de ki: Gelin ogullanm1z1, ogullarm1z1, kadmlan_. 
m1z1, kadmlanmz1, kendimizi ve kendinfzi ~ag1rahm, sonra Allah'm la'
netinin yalanc1larm uzerine olmasm1 dileyelim, de.)) (Al-i imran, 61) 
Onlar bunun iizerine birbirlerine dediler ki : Allah'a andolsun ki, eger 
bu peygamberle la'netle§ecek olursamz, sizde goren hi~ bir goz kalmaz. 
Boylece ban§a yana§tllar ve cizye vermeyi kabul ettiler. Rasulullah on
lara cizyeyi emretti ve emin olarak ,beraberlerinde Ebu Ubeyde el-Cer
rah'I (r.a.) gonderdi. Yine bu manaya uygun ve yakm olan bir diger 
ayet-i kerime de Allah Teala'nm Rasulune, mii§riklere kar§! soylemesi
ni emrettigi §U sozdiir : «De ki : Sap1khkta olam Rahman· :he kadar er
telese bile sonunda tehdid edildikleri azab1 ve k1yamet giiniinii gor
diikleri zaman, kimin yerinin daha kotii ve taraftarlanmn daha giic;
suz oldugunu bilecektir. )) (Meryem, 75) Yani sizden veya bizden kim 
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daha gok saptkllkta ise, Allah onun bulundugu hali artlracak ve onu 
saptkllgmda veya hidayetinde devam ettirecektir. · Bu husus in§aallah 
Meryem suresinde agtklanacaktir. 

«De ki: Allah katmda ahiret yurdu ba§kalarmm degil de yalmz 
sizin ise ve bu iddiada samimi isenlz, haydin oliimii isteyin.» ayetini 
eger iddiamzda samimi iseniz haydin hemen oliimii isteyin §eklinde 
tefsir edenler kelamctlardan ve digerlerinden baz1 gruplarm soyledigi 
gibi bunlarm la'netle§meye yana§madtklanm belirtmektedirler. ilk sO
zii yakla§tk olarruk ifade . ettikten sonra ibn· Cerir buna meyletmi§tir. 
Nitekim o bu ayetin tefsirinde der ki : Bu ayet muhacir olarak arala
nnda bulundugu yahudilere kar§I Allah Teala'nm peygamberine gijs
terdigi delillerden birisidir. Bu ayetle yahudilerin hahamlanm ve bil
ginlerini riisvay etmi§tir. ~oyle ki; Allah Teala peygamberine kendisiy·· 
le yahudilerin hahamlan ve bilginleri arasmda <;tkan bir ihtilaftan do
layt, adaletli bir davaya sanlmalanm emretmi§tir. Keza Htristiyanlar
dan da Hz. Meryem oglu isa'ya muhalefet eden ve onunla tartl§an bir 
gruba kendisiyle onlarm arasmda aytnct unsur olarak la'netle§meyi em
retmi§tir. Rasulullah yahudi grubuna, eger siz hakll iseniz oliimii is· 
teyin. Bu, size hrukh oldugunuz takdirde hie; bir §ekilde zarar vereme
yecektir. Eger iddia ettiginiz imanda gergekten samimi iseniz ve Allah'a 
yakm bir mevkide bulundugunuz dogru ise, oliimii isteyin; giinkii alum 
istegi size lsteginizi ve arzuladtgmtzl gergekle§tirecektir. Diinyanm st
kmtllarmdan kurtulup rahata ereceksiniz, mai§et stkmtlsmdan ve zah
metinden kurtulacaksmtz. Allah'm cennetlerinde onun civarmda keyf 
siireceksiniz. Eger dediginiz gibi ise, ahiret yurdu sadece size mahsussa, 
ba§kalan oraya giremiyecekse. Eger size istediginiz verilmezse herkes 
sizin yanll§, bizim davamtzda hak oldugumuzu bilec~ktir. Bizim de, si
zin de durumunuz agtga <;tkacaktlr buyurmu§tu. Yahudiler bu istege 
icabet etmekten kagmdtlar. <;iinkii oliimii istedikleri takdirde helak ola
caklanm ve diinyalarmm mahvolacagmt, ahirette ise ebedi riisvayll~ 
iginde bulunacaklanm biliyorlardl. Htristiyan olan grub da aym §ekil
de imtina etmi§tir. 

!bn Cerir'in bu soziintin ba§ taraf1 giizel, ama son taraf1 iizerinde 
durulmasl gerekir. <;iinkii ayet boyle te'vil edilince, burdaki hiiccet 
meydana g1kmaz. 0 zaman denilir ki; kendilerinin davalannda sadtk 
olmalarma inanmalan oliimii istemelerini gerektirmez. <;iinkii dogru
lukla oliim istegi arasmda zaruri ·bir baglanti yoktur. Nice salih ve 
dogru ki§i vardtr ki daha fazla haytr i§lemek ve cennetteki derecesinin 
daha fazla yiicelmesini saglamak igin daha gok ya§amak ister. Nitekim 
hadis-i §erifte: <<Sizin haytrhmz omrii uzun olup ameli giizel olamdtr.>• 
buyurulmu§tur. Kald1 ki buna gore diyebilirler ki; ey Miisliimanlar, i§te 
siz de cennetlik oldugunuza inamyorsunuz, ama buna ragmen olmeyi 
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istemiyorsunuz. Kendinizi zorlamadigmiz bir §eyde bizi nas1l zorlaya
bilirsiniz? i§te btitfrn bu <;Ikmazlar bU ayetin bU §ekilde tefsirinden kay-
naklanmaktadir. · 

ibn Abbas'm tefsirine gore bu sikmtilardan hie; birisi gerekmez. 
Qtinku onlara insarhca bir soz soylenmi§tir ve denilmi§tir ki; eger siz 
insanlardan farkh olarak Allah'm dostlan oldugunuza inamyorsamz, 
onun c;:ocuklan ve sevgilileri oldugunuzu kabul ediyorsamz,· kendinizin 
cennetlik, sizin di§Imzda kalanlann cehennemlik olduguna inamyor
samz, o takdirde sizin veya kar§Imzda olanlann yalanc1 olmas1 halinde, 
A!lah'tan la'net isteyin ve bilin ki la'netle§me hie; §tiphesiz yalan sdyle
yeni mahveder. Onlar buna kesin olarak inamp ve sozun dogrulugunu 
bilince, la'netle§mekten kac;mdilar, c;unku kendilerinin yalanc1 olduk
Janm biliyor ve Rasulullah (s.a.) m niteliklerini ve ozelliklerini t1pk1 
kendi c;:ocuklanm tamd1klan gibi tamyorlardi: Boylece herbir toplu
luk kendilerinin yanh§ ve rezil olduklanm, dalalet ve sap1khkta bu
lunduklanm . ogrendiler. Onlara k1yamet gunune kadar surekli la'net 
vard1r. i§te bunun ic;:in Allah Teala: ((Onceden ellerinin kazandtklarm
dan dolay1 onlar hie; bir zaman olumu isteyemezler, Allah zalimleri 
hakk1yla bilir. Andolsun ki, onlan insanlardan §irk ko§anlardan daha 
c;:ok hayata dti§ktin bulacaksm.» Kotu akibetlerini ve Allah katmda 
husrana ugrayacaklanm bildiklerinden, onlar daha c;:ok ya§amak ister
ler. Zira dunya mu'minin zindam, kafirin cennetidir. Bu sebeple onlar 
var imkanlanyla ahiret diyarmm gecikmesini isterler. Kendilerine ya
pllan uyanlar §Uphesiz gerc;:egin ifadesidir. Hatta onlar, kitapstz mti§
rik1erden hayata daha c;ok h1rsla baghdirlar. Bu ifade, hassm amme 
atf1 kabilindendir. 

ibn Ebu Hatim der ki; bize Ahmed ibn Sinan ... ibn Abbas'dan nak
leder ki: ((f}irk ko§anlardan)) maksad Acemlerdir. Hakim Mustedrek'in
de bunu Sevri'nin hadisinden nakleder ve Buhari ile Muslim'in §artlarma 
gore sahih oldugunu, ancak onlarm tahric etmediklerini sayler. Ve der 
ki; Buhari ve Muslim, sahabinin tefsirinin senedi uzerinde ittifak et
mi§lerdir. Hasan el-Basri der ki: ((Andolsun ki onlan, insanlardan §irk 
ko§anlardan daha c;:ok hayata dti§ktin bulacaksm.>) Mtinaf1k hayata da
ha c;:ok dti§kundur; .c;:unku manaftk mti§rikten daha c;:ok ya§amayt se
ver. Yahudilerden birisi, ((Bin ytl omur verilmesini ister.» Ebu'l-Aliye ise 
bunun yahudiler degil, mecusiler oldugunu sayler ki bu, birinci riva
yete racidir. 

((Bin y1l omur verilmesini ister.)) A'me§ ... lbn Abbas'dan nakleder 
ki o §6yle demi§tir: ((bin . ytl ornur verilmesini ister» ayeti iran'lmm 

JL. .JI~ .j ) onbin sene demesi gibidir. Said ibn Cfrbeyr'den de 

aym §ey rivayet edilmi§tir. ibn Cerir der ki; bana Muhammed ibn Ali, 
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ibn Abbas'dan nakletti ki o «onlardan herbiri bin yll omur ve
rilmesini ister.)) ayeti konusunda §oyle demi§tir : Bu acemlerin 

( ul:o:--K j.J.Jy JL... ).)A ) «Bin Yil nevruz ve bayram» sozti gibidir. 

Omur boyu onlara sue; i§lemek guzel gorunmti§tur. 
Muhammed ibn ishak, ibn Abbas'dan nakleder ki; «Halbuki c;ok 

ya§atllmasi onu azabtan uzakla§tlracak degildir.» ayeti, hie; bir §ekil
de onu azabtan uzakla§bramaz ve kurtaramaz, , demektir. Zira mti§rik 
oldtikten sonra dirilmeyi ummad1gmdan hayat boyu ya§amak ister. 
Yahudi ise ahirette kendisini bekleyen rusvayhg1 bildigi ic;in ya§amak 
ister. A vfi, ibn Abbas'tan naklen der ki; «Halbuki c;ok ya§atllmasi onu 
azabtan uzakla§bracak degildir.» ayetiyle kasdolunanlar, Cebrail'e dti§
man olanlard1r. Ebu'l-Aliye ve ibn Orner derler ki; c;ok ya§arnak onu 
azabtan kurtanp yardimciya Ula§tlracak degildir. Abdurrahman ibn 
Zeyd ibn Eslem der ki; Yahudiler bunlardan daha c;ok hayata dti§ktin
diirler, c;unku onlar . bin Yil ya§amay1 istemi§lerdir, halbuki bu uzun 
sure ya§ama onlan azabtan kurtaracak degildir. Nitekim iblis'in ya§a
maSI kafir oldugu ic;in ona fayda vermemi§tir. «Allah onlann ne yap
tJi!;mi hakk1yla gorendir.» Kullarmm hay1r ve §erden ne i§lediklerini 
Allah gorur ve bilir ve herkesi yaptlgma gore cezaland1racaktu. 
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. 97- De ki; Kim Cebrail'e du!2mansa bilsin ki; evvelki 
kitablan tasdik eden, mii'minler i<;in hidayet ve mujde 
olan Kur'an'I senin kalbine Allah'm izniyle indiren O'dur. 

98- Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Ceb
rail'e ve Mikail'e dii~man olursa; siiphesiz ki, Allah da o 
kafirlerin dii~man1drr. 

Kim Cebrail'e Dii§man ise: 

imam Ebu Ca'fer ibn · Cerir el-Taberi (Allah ona rahmet et
sin) der ki : Te'vil ehli olan ki§iler bu ayetin yanudilere cevap sadedin
de varid oldugunda icma etmi§lerdir. Zira yahudiler Hz. Cebrail'in ken
dilerine dti§man oldugunu · ve Mikail'in de kendilerine dost oldugunu 
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zannediyorlardl. Bu gorii§lerinin sebebi konusunda te'vil erbab1 ihtilat 
etmi§lerdir. Bir k1srm demi§lerdir ki; bunun se,bebi onlann Ra.sulullah 
ile aralarmda ge~en bir munazara, Hz. Peygamberin nubuvveti ko
nusunda soyledikleri bir sozdur. 

Bize Ebu Kureyb ... ibn Abbas'dan nakleder ki o §Oyle demi§: Ya
hudilerden bir topluluk, Hz. Peygamberin yaruna geldi ve dedi ki: Ey 
Ebu'l-Kas1m, biz sana peygamberden ba§ka kimsenin bilemiyecegi baz1 
bo§luklan soracag1z. Bunun uzerine RasUlullah (s.a.) buyurdu ki: is-

. tediginizi sorun, ancak bana Allah adma ve Ya'kub'un ~ocuklarmdan 
aldJgi soz adma ahid verin ki, ben sizin sordugunuzu bilirsem, benim 
kim oldugumu kabul edip islam konusunda bana tabi olacaksm1z. On
lar : Oyle o!sun, dediler. Rasulullah (s.a.) istediginizi sorun, dedi. On
lar: Sana dort ~1khktan soracag1z ki bize onlardan haber ver. Tevrat 
indirilmezden once israilogullanrun kendi kendilerine haram k1Id1klan 
yemek neydi? Bize bunu bildir. Erkegln suyu ve kadmm suyu nas1ld1r? 
Bundan el\kek ve di§i nas1l olur? Bize bunu bildir. Bize §U ummi pey
gamberden ve onun dostu meleklerden haber ver · dediler. Bunun uze
rine Rasullah (s.a.) buyurdu ki: Allah uzerine and i~er misiniz ki, ben· 
size bunlan haber verirsem bana muhakkak tabi olacaks1ruz? Onlar Hz. 
Peygambere istedigi sozii ve ahdi verdiler. Raswullah (s.a.) buyurdu 
ki : ·Ben soze Musa'ya indirilen Tevrat ile ba§layacag1m. Biliyor musu
nuz ki, Hz. Ya'kub bir seferinde §iddetli hastalanrm§ ve rahats1zhg1 uza
mi§tL 0 zaman Allah'a and i~mi§ti ki bu hastahktan kendisini kurta
nrsa, yemeklerin ve i~eceklerin en guzelini kendisine haram kilacak
tlr. Ona yemeklerin en guzeli deve eti, i~eceklerin en guzeli de deve 
sutu idi. Onlar evet Allah i~in dogru soylersin dediler. Bunun uzerine 
Rasulullah (s.a.); Allah'Im Sen §ahid ol buyurdu. Ben size kendisinden 
ba§ka ilah bu!unmayan ve Tevrat'1 Musa'ya indiren Allah adma soy
Ierim : Bilir misiniz ki erkegin suyu beyaz ve ag1rdlr, kadmm suyu sar1 
ve incedir. Hangisi uste gelirse ~ocuk onun olur ve Allah'm izniyle ona 
benzer. Erkegin suyu kadmm suyuna ustun gelirse, ~ocuk Allah'm iz
niyle erkek olur. Kadmm suyu erkegin suyuna ustun gelirse, ~ocuk Al
lah'm izniyle di§i olur. Onlar Allah'a andolsun ki evet dediler. Rasulul
lah (s.a.) Allah'1m §ahid ol, buyurdu. Ve size Tevrat'1 Musa'ya indiren 
Allah adlna soylerim, bilir misiniz ki bu ummi peygamberin gozleri 
uyur, ama kalbi uyumaz. Onlar Allap'a andolsun ki evet dediler. Rasu
lullah (s.a.) Allah'1m §ahid ol, buyurdu. Onlar, sen bize §imdi melek
lerden dostun olandan sozet; o konuda, ya seninle -birle§iriz, veya ay
nlmz, dediler. Rasulullah buyurdu ki; benim dostum Cebrail'dir. Allah 
hangi peygamberi bir el~i olarak gondermi§Se Cebrail · onun dostudur. 
Yahudiler dediler ki; i§te burada sizden aynhnz. Eger senin dostun on
dan ba§ka bir melek olsayd1 sana uyar ve seni tasdik ederdik. Rasulul-



428 iBN KESffi (Ciiz: 1, Slire: 2 

lah (s.a.) buyurdu . ki : Sizi onu dogrulamaktan alrkoyan nedir? Onlar 
dediler ki : Cebran bizim du§mariimizdir. Bunun uzerine Allah Teala : 
((De ki kim Cebrail'e du§mansa bilsin ki...» ayetini inzal buyurdu. Ve 
boylece gazab ustune gazab1 hak ettiler. Bu hadisi Ahmed ibn Hanbel 
Musned'inde Ebu Nadr Ha§im ibn Kas1m'dan ve Abd ibn Humeyd 
tefsirinde Ahmed ibn Yunus'dan nakleder ve her ikisi de AbdUlhamid 
ibn Behram kanaliyla rivayet ederler. Keza imam Ahmed, Huseyn ibn 
Muhammed el-Mervezi kanahyla AbdUlhamid'den aym hadisi rivayet 
eder~ 

Aym hadisi Muhammed ibn ishak da rivayet eder ve der ki; bize 
Abdullah ibn Abdurrahman... ~ehr ibn Hev§eb'den mursel olarak 
nakletti. Ve hadise §U ifadeyi ekledi: Yahudiler dediler ki bize ruhtan 
haber ver. Hz. Peygamber Allah ve ayetleri hakk1 ic;in soyleyin, israil
ogullarmm yamnda bana gelen melegin Cebrail oldugunu belirten bir 
bilgi var m1d1r? Onlar evet dediler. Ancak o, bizim du§mamm1zd1r 
c;unku Cebrail sadece §iddet anmda gelen ve kan dokmek ic;in inen 
bir melektir. Eger o olmasayd1 sana uyard1k. Bunun uzerine Allah Te
ala :. ((De ki: Kim Cebrail'e du§mansa bilsin ki, evvelki kitaplan tasdik 
eden, mu'minler ic;in hidayet ve mujde olan Kur'an'1 senin kalbine Al
lah'm izniyle indiren O'dur.» 

imam Ahmed der ki; bize Ebu Ahmed ... ibn Abbas'dan nakletti ki, 
o §oyle demi§: Yahudiler, Rasulullah (s.a.) a geldiler ve dediler ki: Ey 
El;lu'l-Kasim, biz sana be§ §eyden sual edecegiz, eger onlan bize haber 
verirsen senin peygamber oldugunu kabul eder ve sana tabi oluruz. 
Hz. Peygamber Hz. Ya'·kub'un ogullarmdan ald1g1 §ekilde ye
min . ald1. Ya'kub ogullarma : ((Allah bizim dedigimize vekil'dir.» 
diyerek soz almi§tl. Sonra Hz. Peygamber soyleyin dadi. Onlar sen bize 
peygamberligin alametini bildir dediler. Rasulullah kendi uyur, ama 
kalbi uyumaz, buyurdu. Onlar da bize, kadmm nas1l kadm oldugunu, 
erkegin de nas1l erkek oldugunu bildir, dediler, Hz. Peygamber buyur
du ki: iki su birle§ir, erkegin suyu kadmm suyunun ustune c;1karsa 
~ocuk erkek olur. Kadmm suyu erkegin suyunun ustune c;1karsa c;o
cuk di§i olur .Onlar dediler ki : israil'in kendi nefsine . haram kild1g1 §ey 
nedir? bize bildir. Rasuhillah (s.a.) buyurdu ki : 0 (Hz. Ya'kub) diz ag
nsmdan (siyatikten) §ikayet ediyordu, ona uygun gelen bir §ey bula
madi sadece §U ve §U sutieri buldu -imam Ahmed der ki: Baz1larmm 
soyledigine gore deveyi kasdetini§ti- ve deve etini kendisine yasak
lami§tl. Onlar dogru soylersin dediler. Yahudiler, §im§ek nedir bize ha
ber ver, dedilet. RasUiulHth, Allah Azze ve Celle'nin meleklerinden bir 
melektir, bulut ile gorevlidir, elinde ate§ten bir alet onunla bulutlan 
kovalar ve Allah Azze ve Celle'nin istedigi yere goturur buyurdu. On
larda, ya duydugumuz ses nedir? dediklerinde bu da onun sesidir bu-
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yurdu. Onlar dogru stiylersin dediler. Ancak bir sorumuz kald1 ki, eger 
onu da bize haber verirsen biz sana inamnz. Dogrusu her peygamberin 
haber getiren bir melegi vardlr. Senin arkada§m kimdir? bize bildir 
dediler. Hz. Peygamber Cibril (a.s.) dir dedi. Onlar Cibril mi? §U harb 
ve sava§ melegi, o bizim dii§mamm1zd1r, dediler. Eger Mikail demi§ ol
saydm o, yagmur, ve rahmet indirir o zaman biz sana baglamrdlk de
diler. Bunun iizerine Allah Azze ve Celle: «De ki: Kim Cebrail'e dii§
mansa ... n ayetini inzal buyurdu. Bu hadisi Tirmizi ve Nesei Abdullah 
ibn Velid'in hadisinden rivayet ederler ve Tirmizi onun hasen ve garib 
bir hadis oldugunu soyle{. 

Siineyd, tefsirinde Haccac ibn Muhammed'den o da ibn Ciireyc' 
de-n nakleder ki, o §oyle demi§; Kas1m ibn Ebu Bezze bildirdi ki; yahu
diler Hz. Peygambere kendisine vahy getiren arkada§Imn adm1 sordu
lar. 0 da Cebrail dedi. Onlar, o bizim dii§mammizdir, §iddet, sava§ ve 
miicadeleden ba§ka bir §ey getirmez, dediler. Bunun iizerine Allah Te
ala: «De ki: Kim Cebrail'e dii§mansa .. . n ayetini inzal buyurdu. ibn 
Ciireyc der ki; Miicahid §oyle dedi : Yahudiler : Ya Muhammed (s.a.), 
Cebrail, §iddet, sava§ ve miicadeleden ba§ka bir §ey indirmez o bizim 
dii§mamm1zd1r, dediler. Bunun iizerine : «De ki kim Cebrail'e dii§man
sa ... n ayeti nazil oldu. 

Cebrftil Ad1mn Anlam1 : 

Buhari der ki: (<De ki, kim Cebrail'e dii§mansa .. . n ayeti konusun
da ikrime §oyle dedi: Cebr, mik, israf (kelimeleri) kul manasmad1r, 
il ise Allah demektir. Bize Abdullah ibn Miinir .. . Enes ibn Malik'ten 
nakleder ki, o §oyle demi§ : Abdullah ibn Selam bir yerde meyve top
lal'lken Rasulullah (s.a.) m geldigini i§itmi§, bunun iizerine Hz. Peygam
berin yamna gelerek demi§ ki : Ben sana iic; §eY soracag1m ki; onu pey
gamberden ba§kas1 bilemez : K1yamet alametlerinin ilki nedir? Cennet 
ehlinin ilk yiyecegi nedir? <;ocugu anasma veya babasma c;ektiren ne
dir? RasUlullah buyurmu§ ki biraz once Cibril onlan bana bildirdi. Ab- · 
dullah ibn Selam ciddi mi diye sordugunda; Rasulullah <<evetn demi§. 
Bunun iizerine o, Cibril yahudilerin dii§mam bir melektir. Bunun iize
rine Allah'm Rasulii: <<De ki kim Cebrail'e dii§mansa ... n ayetini okumu§. 
K1yamet alametlerinden ilki; insanlan dogudan batlya siiriikleyen bir 
ate§tir. Cennet ehlinin yiyecegi yemeklerin ilki ise, bahk cigerinin ar
takalamdir. Erkegin suyu kadmm suyundan once girerse, erkek c;ocuk 
dogar, kadmm suyu erkegin suyundan once girerse k1z . c;ocuk dogar. 
Abdullah ibn Selam dedi ki; Allah'tan ba§ka ilah olmad1gma §ehadet 
ederim ve senin de Allah'm Rasulii olduguna §ehadet ederim. Ey Al
Iah'm RasUlii, yahudiler iftirac1 bir topluluktur, eger onlar sana bu 
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sorulan sormadan once musluman oldugumti bilselerdi bana iftira atar
lardL Yahudiler, Hz. Peygambere geldiler ve Rasulullah (s.a.) onlara, 
aramzda kbdullah ibn Selam diye birisi var o nas1ld1r? diye sordu. On
lar da o bizim hayirlninzdir, hayirllmizm ogludur, efendimizdir, efen
dimizin ogludur, dediler. Rasulullah buyurdu ki: Eger Abdullah ibn 
Selam'm mlisluman oldugunu gorurseniz, ne yapars1mz? Onlar Allah 
onu bu halden korusun, dediler. 0 esnada Abdullah ibn Selam ~1kt1 ve 
11Allah'tan ba§ka ilah olmad1gma, Muhammed'in Allah'm Rasulu ol
duguna §ehadet ederim» dedi. Bunun uzerine yahudiler; 0 bizim en kO
tumuz ve en kotumuzun ogludur, diyerek onu ku~iiltmeye ve kottile
meye ba§ladllar. Bunun uzerine Abdullah ibn Selam dedi ki; ey Allah'
m Rasulu, ben bunlardan korkuyorum. Bu hadisi bu §ekliyle yalmz 
Buhari nakleder. Bir ba§ka §ekilde Buhari ve Muslim birlikte tahric et
mi§lerdir. Muslim'in sahihinde Rasulullah (s.a.) m kolesi Sevban'dan bu 
ifadeye yakm bir §ekilde aym hadis varid 6lmU§tUr. in§aallah yeri ge
lince zikredilir. Buhari'nin ikrime'den naklettigi me§hur <dl» kelimesi
nin Allah manasma geldigi ifadesini Sufyan el-Sevri de ... ikrime'den 
nakleder. Abd ibn Humeyd aym sozu ikrime'den nakleder. ibn Cerir 
de aym rivayeti Huseyn ibn Yezid el-Tahhan kanallyla ... ikrime'den 
nakleder ve der ki o §oyle demi§: Cibril ismi Allah'm kulu demektir, 
Mikail ise Allah'm kulcugu demektir. «Il» kelimesi Allah manasmad1r. 
Yezid el-Nahvi, ikrime'den o da ibn Abbas'dan aym §ekilde rivayet 
eder. Biraz sonra gelecegi gibi, selef-i salihinden bir~ok ki§i de boyle 
rivayet etmi§tir. 

. Baz1 kimseler de derler ki; <dl» kelimesi kul demektir. Diger keli
me ise Allah'm ad1d1r. <;unku il kelimesi her u~ melekte de degi§mi
yor. Bunun muka~ili; arap~ada Abdullah, Abdurrahman, Abdtilmelik, 
Abdtilkuddus, Abdusselam, Abdtilka.fi, Abdtilcelil isimleridir. Butun bun
larda abd kelimesi mevcuttur, sadece bu kelimeye eklenen isimler de
gi§mektedir. Aym durum Cebrail, Mikail, israfil ve . benzeri isimlerde 
de · vard1r. Arap olmayanlar sozlerinde tamlanam tamlayandan one 
ahrlar. Dogruyu en iyi bilen ise Allah'tlr. 

Sonra ibn Cerir der ki : Ba§kalan yahudilerin bu sozu soylemele
rinin sebebi Hz. Peygamber konusu:ilda onlarla Orner ibn el-Hattab 
arasmda cereyan eden bir munazarad1r. Nitekim bu konuda Muhammed 
ibn el-Musenna ... ~a'bi'den nakletti ki o §oyle demi§: Hz. Orner Rev
ha'ya indiginde baz1 ki§ilerin ta§lann uzerinde namaz k1ld1klanm gor
dii ve bunlar kimdir? diye sordu. Orada bulunanlar, onlar Rasulullah 
(s.a.) m burda namaz k1ld1gm1 zannediyorlar, dediler. 0 da bundan 
ho§lanmadl ve buyurdu ki: RasUlullah (s.a.) namaz vaktinde vadiye 
eri§ti ve orada k1ld1, sonra kalk1p go~tu ve orayt terk etti. Sonra Hz. 
Orner onlarla konu§maya ba§lad1 ve dedi ki : Ben yahudilerin dini ki-
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tablarmm okundugu gtine §ahid olmu§tum ve Tevrat'm Kur'an'1 nasil 
tasdik ettigini, Kur'an'm Tevrat'1 nas1l tasdik ettigini hayretle gorti
yordum. Bir gun ben onlann arasmda bulunuyordum ki §oyle dediler : 
Ey Hattab'm oglu, senin arkada§larmdan bize senden daha. ~ok sevimli 
olan yoktur. Neden o? diye sordugumda, onlar sen bize geliyor ve bizi 
ku§atiyorsun dediler. Bense, size geliyor Kur'an'm Tevrat'1 nas1l tasdik 
ettigini, Tevrat'm da Kur'an'I nas1l tasdik ettigini hayretle mti§ahede 
ediyorum dedim. Hz. Orner der ki : Hz. Peygamber oradan ge~tiginde de
diler ki: Ey Hattab'm oglu i§te arkada§Imz ytirtiyor, hak onun yarun
da. Hz. Orner diyor ki, o zaman kendilerine §Oyle dedim; kendisinden 
ba§ka ilah olmayan Allah adma soylerim size, O'nun hakkmda siz neyi 
gozetiyorsunuz ve O'nun kitab1 hakkmda size ne emanet edilmi§tir? 
Biliyor musunuz ki, o Allah'm Rasulti'dtir. Onlar sustular. Bilginleri ve · 
ululan kendilerine dediler ki; Orner size ~ok ag1r davrandi, ona cevap 
verseniz. Onlar da, sen bizim bilginimiz ve ulumuzsun, ona sen cevap 
ver, dediler. 0 da dedi ki; eger soz soyledigim Rabb adma, bizim soy
lememiz gerekirse biz onun Allah'm RasUlti oldugunu biliyoruz. Hz. 
Orner der ki: ·bunun tizerine ben, kendilerine; vay size, oyleyse ni~in 
kendinizi mahvettiniz? dedim. Onlar biz mahvolmadik dediler. Ben, na
SI! olur bu, siz hem onun Allah'm Rasulti oldugunu biliyor, hem de ken
disine tabi olup tasdik etmiyorsunuz dedim. Onlar, bizim meleklerden 
bir dostumuz bir de dti§mammiz var. 0, peygamberligini meleklerden 
bizim dti§mamrmz olanla birle§tirdi. Hz. Orner der ki; sizin dti§mamruz 
ve dostunuz kimdir? dedim. Onlar dti§rrlammiz Cebrail, dostumuz da 
Mikail'dir, dediler. Ben, Cebrail neden dti§maruruz, Mikail neden dos
tunuz? dedim. Onlar Cebrail ag1rhk, zorluk, katlhk, §iddet ve azab 
melegidir. Mikail ise §efkat, rahmet, hafiflik melegidir. Rabblan katm
da onlarm mertebesi nedir? diye sordum. Onlar; birisi Rabbm sagm
da ,digeri de solunda bulunur, dediler. Hz. Orner diyor ki; kendisinden 
ba§ka Tl ah bulunmayan Allah' a yemin ederim ki, birisine dti§man olan 
digerine de dti§man olur, birisine dost olan digerine de dost olur. Ceb
rail'in Mikail'in dti§maruyla, Mikail'in de Cebrail'in dti§maruyla dost 
olmas1 uygun dti§mez, dedim. Hz. Orner der ki; sonra kalktlm, Hz. Pey
gamberin ardmdan gittim ve onu falanca~m evinin kap1 arahgmdan 
<;Ikarken yakaladlm. Rasulullah (s.a.) Ey Hattab'm oglu, sana biraz once 
indirilmi§ olan · ayetleri okuyay1m m1? dedi, ve «De ki: kim Cebrail'e 
dti§mansa ... » ayetini okumaya ba§ladi. Ayetleri okuyunca ben, anam ve 
babam sana kurban olsun ey Allah'm Rasulti, dedim. Seni hakk ile gon
deren Allah'a kasem ederim ki, ben de sana onu haber vermek i~in gel
mi§tim, ancak Latif ve Habir olan Allah bu haberi benden once sana 
ula§tlrdi, dedim. 

ibn Ebu Hatim der ki; bana Ebu Said .. . Amir'den haber verdi ki, 
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o §oyle demi§ : Hz. Orner yahudilerin yamna gitti ve dedi ki; Tevrat'1 
Musa'ya indiren Allah adma size soylerim, siz Hz. Peygamberin gele
cegini kitaplarda goruyor musunuz? Onlar «evet» dediler. Oyleyse sizi 
Hz . . Muhammed'e tabi olmaktan ahkoyan §ey nedir? dedi. Onlar~ Al
lah hi~ bir peygamber gondermemi§tir ki, beraberinde ona yolda§ olan 
bir melek bulunmasm. Muhammed (s.a.) in de yolda§l Cebrail (a.s.) 
dir. Ona gelen bu melek, bizim du§mamrmzdir. Mikail ise dostumuzdur. 
Eger ona.Mikail gelmi§ olsayd1 biz musluman olurduk dediler. Hz. Orner 
diyor ki: Tevrat'I Musa'ya indiren Allah adma size soylerim, bu iki me
legin alemlerin Ra-bbi katmda mertebesi nas1ldlr? Onlar dediler ki: 
Cebrail sagmda, Mikail de solundadir. Orner; ben de §ehadet ederim ki 
her iki melek Allah'm izniyle inerler. Mikail'in, Cebrail'in du§manma 
dost olmas1, Cebrail'inde Mikail'in du§mamna dost olmas1 imkansizdir, 
derim. Bu s1rada Hz. Peygamber (s.a.) oradan ge~iycrdu. Yahudiler de
diler ki; ey Hattab'm oglu, i§te senin arkada§m gidiyor. Hz. Orner kalkh 
ve Rasulullah'm- yamna geldi. Bu s1rada Allah Azze ve CP.lle : «De ki 
kim Cebrail'e dii§mansa ... » ayetini inzal buyurdu. 

Bu iki isnad da gosteriyor ki ~a'bi bu hadisi Hz. Omer'den rivayet 
etmi§tir. Halbuki ~a'bi ile Orner arasmda bir kopukluk vard1r. Qiinkii 
~a'bi Omer'i hayatta iken gormemi§tir. Dogruyu en iyi Allah bilir. 

ibn Cerir Taberi der ki; bize Bi§t .. . Katade'nin §oyle dedigini. nak
letti: Rivayet edilir ki, Hattab oglu Orner; bir gun yahudilerin yanma 
gitti. Hz. Omer'i gorunce onu agirladilar. Orner onlara dedi ki; Allah'::.. 
andolsun ki size, beni agirladigmiz ve beni sevdiginiz i~in gelmedim. 
Sadece bir §eyler dinlemek i~in geldim. Hz. Orner onlara onlar da Hz. 
Omer'e sorular sordular. Yahudiler dediler ki, senin arkada§mm arka
da§I kimdir? Hz. Orner Cebrail'dir, dedi. Onlar Cebrlil bizim du§mam
mizdir, Muhammed gokyuzunden bizim sirnmiZI ahyor. Harb geldigi 
zaman o Dizim gizli noktam1z1 bilecektir. Bizim arkada§Irmzm arkada~I 
Mikail'dir. 0 geldigi zaman bolluk ve ban§ gelir, dediler. Hz. Orner siz 
Cebrail'i kabul ediyor Muhammed (s.a.) i inkar m1 ediyorsunuz? dedi. 
Bu esnada Hz. Orner onlarm yanmdan aynlarak Hz. Peygambere dogru 
yoneldi. Maksad1 Hz. Peygambere gelip onlarm soylediklerini bildirmek
ti. Fakat geldiginde Allah Teala'nm : «De ki kim Cebrail'e dii§mansa 
bilsin ki. .. » ayetinin indirilmi§ olduguntl gordti. Sonra ibn Cerir Taberi 
der ki, bana Musenna . .. Katade'den nakletti ki o §Oyle demi§; bize bil
dirildigine gore, Hz. Omer bir gun yahudilerin yamna gitti. .. ve yukar
da zikredilen hadisi Siiddi kanahyla Omer'den aynen veya biraz degi§ik 
§ekliyle rivayet eder. Ancak bu hadis de, miinkati' hadistir. 

ibn Ebu Hatim der ki; bize Muhammed ibn Ammar ... Abdurrah
man ibn Ebu Leyla'dan nakletti ki, bir yahudi Hattab oglu Omer'e 
geldi ve Sizin arkada§mizm soziinti ettigi Cebrail var ya, o bizim dU§-

Gakar; 

mam 
velki 
senin 
Ebu ; 
nazil 
Ebu 
hakk 
0 §idl 
dolay 

. Teal2 
j 

hakir 
indir1 
el~iyE 

bir p« 
oldug 
kiiftil 
tekirr 
inkar 
inam 
teyen 
Teal2 
lar p 
tedirl 
say1h 
emirl 
yurm 
kamt 
cak d 
luyor 
Emin 
Buha 
sulull 
se ba 
lere J 

velki 
an'1 ~ 
kalbi. 
mujd 
ka ay 
beri 
d1r v 



Gakara , !J7-98) HAD1SLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSlRi 433 

mamm1zdir, dedi. Orner de ube ki: Kim Cebrail'e dii§mansa bilsin kiev
velki kitaplan tasdik eden mii'minler i~in hidayet ve miijde olan Kur'an'1 
senin kalbine Allah'm izniyle indiren O'dur.» ayet-i celile'sini okudu. ibn 
Ebu Leyla'mn rivayetine gore, bu rivayet Hz. Peygamberin lisaru iizere 
nazil olmu§tur. ibn Cerir Taheri der ki; bana Ya'kub ibn ibrahim ... ibn 
Ebu Leyla'dan nakletti ki; «De ki kim Cebrail'e dii§mansa ... •> ayeti 
hakkmda o §oyle demi§: Yahudiler, Cebrail bizim dii§mamm1zd1r, ~iinkii 
o §iddet ve darhk indirir. Mikail ise bolluk, s1hhat ve selamet indirir, 
dolay1s1yla Cebrail bizim dii§mammizdir, dediler. Bunun iizerine Allah 

. Teala i§bu ayet-i celile'yi indirdi. 
Ayetin tefsirine gelince, kim Cebrail'e dii§man olursa iyi bilsin ki 

hakim olan bu Kur'an'1 senin kalbine Allah tarafmdan ve onun izniyle 
indiren o Ruh'iil-Emin'dir. ·Allah'm meleklerinden bir el~idir. Kim bir 
el~iye dii§man olursa biitiin el~ilere dii§man olmu§ say1hr. Nitekim kim 
bir peygambere iman ederse, bu iman onun biitiin peyga~berlerin hak 
olduguna inanmasm1 gerektirir. Kim de bir peygamberi inkar ederse bu 
kiifiir, onun biitiin peygamberleri inkar etmesi sonucunu dogurur. Ni
tekim Allah Teala §oyle buyurmaktad1r : «Allah'l ve peygamberlerini 
inkar eden, Allah'la peygamberleri arasm1 ay1rmak isteyen, bir k1smma 
inamr bir k1sm1m inkar ederiz diyerek ikisi arasmda bir yol tutmak is
teyenler, i§te onlar ger<;ekten kafir olanlard1r.» (Nisa, 150-151) Allah 
Teala onlar hakkmda kesinle§mi§ kiifiir hiikmiinii veriyor. <;iinkii on
lar peygamberlerden bir k1smma inanmakta bir k1smm1 inkar etmek
tedirler. Cebrail'e dii§man olan da aym §ekilde Allah'a dii§man olmu§ 
sayihr. <;iinkii Cebrail ilahi emri kendiliginden indirmiyor. Rabbmm 
emirlerini indiriyor. Nitekim Allah Teala ba§ka ayet-i celile'de §oyla bu
yurmaktadir : «Biz ancak Rabbmm emri ile indiririz. Oniimiizde ar
kamizda ve bunlarm arasmda bulunanlar O'nundur. Rabbm asla unuta
cak degildir.» (Meryem, 64). Bir ba§ka ayet-i celile'de ise §oyle buyuru
luyor: «Dogrusu o, alemlerin Rabbi katmdan indirilmedir. Onu, Ruh'el 
Emin senin kalbine indiriyor ki sen uyanc1lardan olasm.» (~uara, 192) . 
Buhari'nin sahihinde varid olduguna gore, Ebu Hiireyre diyor ki : Ra
sulullah (s.a.) §oyle buyurdu: Kim beriim bir dostuma dii§manhk eder
se bana barb ilan etmi§ olur. Bunun i~in Hz. Cebrail'e dii§manhk eden
lere Allah, gazab ederek : «De ki kim Cebrail'e dii§mansa, bilsin ki ev
velki kitaplan tasdik eden mii'minler i~in hidayet ve miijde olan Kur' 
an'1 senin kalbine Allah'm izniyle indiren O'dur.» buyurmu§tur. Onlarm 
kalbine hidayeti getiren ve cennet miijdesini bildiren bu kitabtlr. Bu 
miijde ve hidayet ancak mii'minler i~indir. Nitekim Allah Teala bir ba§
ka ayet-i celile'de §oyle buyuruyor: «De ki, bu, inananlara dogruluk reh
beri ve goniillerine §ifad1r. inanmayanlarm kulaklarmda ag1rhk var
dn· ve onlarm kulaklan kapahd1r. Sanki bunlara uzak bir mesafeden 

Tefsir, C. IT. F. 2.8 
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::;esleniliyor da anlam1yorlar.» (Fussilet, 44). Bir ba§ka ayet-i kerime'de 
de §Oyle buyuruluyor : «Biz Kur'an'dan §ifa olam ve mii'minler i~in rah
J;llet indiririz. 0, zalimlerin ancak kayb1m artmr.» (isra, 82). Sonra 
§Oyle buyunilmaktadlr : «Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, 
Cebrail ve Mikail'e dii§man olursa, §iiphesiz ki Allah da o kafirlerin 
dii§mamd1r.>> ve yine buyruluyor ki: «Kim bana, meleklerime ve rasul
lerime dii§man olursa; §iiphesiz ' ki Allah kafirlerin dii§mamd1r.» Ra
suller terimiyle melek ve insan olan el~iler kasdedilmektedir. Nitekim 
Allah Teala bir ayet-i celile'de §Oyle buyuruyor: «Allah, meleklerden ve 
insanlardan el~iler se~er.» Cebrail ve Mikail ifadesi hassm amme 
atf1 ka,bilindendir. Aslmda her ikisi de melekler teriminin i~ine 

girdigi gibi bilumum rasuller -teriminin i~erisinde de yer ahrken hila
here aynca zikredilmektedir. <;iinkii ayetin aki§I Allah ile peygamber
leri arasmda elc;i durumunda olan Cebrail'i destekleme ortam1d1r. Ceb
rail'le beraber Mikail'in de zikredilmesi §Uradandir : Yahudiler ,Cebrail'
in kendilerinin dii§mam, Mikail'in de dostlan oldugunu iddia ediyorlar
di. Burda Allah onlara bunlardan herhangi birisine dii§man olamn, di
gerine dii§man olacag1 gibi, aym zamanda Allah'a da dii§man olacagmt 
bildiriyor. Zira zaman zaman Mikail de peygamberlere iner. Nitekim ba§
langic;ta Rasulullah (s.a.) a o da bir sure e§lik ettni§ti. Fakat vahyi in .. 
dirmek daha c;ok Cebrail'in vazifesidir. Mikail ise yagmur ve bitki bitir
mekle miikelleftir. Birisi hidayet, digeri nz1k verme goreviyle yiikiim
liidiir. Keza israfil de k1yamet giiniinde yeniden dirili§ ic;in Sur'a ufleme 
goreviyle miikelleftir. Bunun ic;in sahih hadiste varid olur ki; RasUlul
lah (s.a,) geceleyin kalkmca §oyle dua edermi§: Allah'Im Cebrail'in, 
Mikail'in ve isratil'in Rabbi, goklerin ve yerin yaratam, goriileni ve go
riilmeyeni bilen, Sen kullarmm ihtila.fa dii§tiikleri konuda onlar ara
smda hukmedersin. ihtilaf edilen konularda izninle hakk1 gormeyi 
saglarsm. <;iinkii sen diledigini dosdogru yola hidayet edersin. Buhari' 
nin naklettigi ve ibn Cerir'den ikrime'den rivayet ettigi «Cebr, mik, ve 
israfn kelimelerinin kulcuk manalarma geldigi, <dl» ltelimesinin ise Al
lah demek oldugu yukarda gec;mi§ti. 

ibn Ebu Hatim der ki; bize Ahmed ibn Sinan ... ibn Abbas'm ko
lesi Umeyr'den nakleder ki, ibn Abbas §6yle demi§ : Cibril kelimesi Ab
dullah ve Abdurrahman kelimesi gibidir. Denildi ki cibr kul, il ise Al
lah demektir. Munammed ibn ishak, Ziihri kanallyla Ali ibn el-Hii
seyn'den nakleder ki, o §6yle demi§ : Cebrail isminin sizin isimleriniz
den hangi manaya geldigini biliyor musunuz? Biz, hay1r dedik. 0, Ab
dullah demektir, kar§Ihgmt verdi. Yine Mikail isminin sizin isimleriniz
den ne manaya geldigini biliyor musunuz? dedi. Biz, haytr dedik. 0 Al
lab.'m kulcugu manasma geldigini soyledi ve dedi ki il'e atfedilen her 
isim Allah'a matUf olur. ibn Ebu Hatim. Miicahid, ikrime Dahhak ve 
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Yahya ibn Ya'mer'den de ayru §ekilde bir rivayet nakleder. Sonra der 
ki; bana babam ... Aziz ibn Umeyr'den nakletti ki Cibril ismi melekler 
arasmda Allah'm hizmet~isi manasma gelmektedir. ibn Ebu Hatim der 
ki; ben bu hadisi Ebu Siileyman el-Darani'ye naklettigimde yerinden 
s1~rad1 ve dedi ki : Bu hadis bana her §eyden daha giizeldir ve oniinde 
bulunan deftere kaydetti. Cibril ve Mikail kelimelerinin okunu§unda de
gi§ik k1raet ve liigat farklan bulunmaktadlr ki bunlar kuaet ve ltlgat 
kitaplarmda anlatlhr. Biz bu kitrub1m1zda bu gibi farkhhklan uzun uza
diya anlatmadik. Sadece manaya tesir edecek veya hiikme merci te§kil 
edecek konulan anlattlk. i'timad, Allah'ad1r yard1m O'ndan dilenir. 

----- iZAHI -----

Ey Habibim, Muhammed; onlara soyle, kim Cebrail'e dii§man olur
sa, Allah'a da dii§man olur. Qiinkii Cebrail'i vahiyle sana gonderen ve 
Allah'm izniyle kalbine Kur'an'I yerle§tiren Allah'tlr. 0, seninle Allah 
arasmda bir el~idir. Kim Allah'm Rasiiliine dii§manhk edeme, Allah'a 
dii§manhk etmi§ olur. Sana indirdigi Kur'an, Tevrat ve incil'i tasdik 
edici bir kitaptir. Ve o, mii'minler i~in bir hidayet ve miijde kaynag1d1r. 
Sevinme vesilesi olabilen Kur'an, nefret vesilesi olabilir mi hi~? Allah'a, 
meleklerine, kitaplanna ve Rasullerine ozellikle de Cebrail ve Mikail'e 
di.i§man alan iyi bilsin ki : Allah'a dii§mandir ve Allah kafirlerin d\i§
mamdir. 

Rivayet edilir ki Hz. L>mer (r.a_) in Medine'nin iist kisimlarmda bir 
arazisi vard1. Oramn ge~idi de yahudi dersanelerinin yanmda idi. Hz. 
L>mer oraya giderken yahudi dersanelerinin yamnda oturuyor v~ on
larm sozlerini dinliyordu. Yahudiler dediler ki: Ey L>mer, biz seni se
viyor ve sana ~ok muhrubbet duyuyoruz. Hz. L>mer dedi ki : Allah'a and
olsun ki, ben r.e sizi sevdigim i~in yammza geliyorum ne de dinimden 
§iiphe ettigim i~in bir §eyler soruyorum. Yammza gelmem Hz. Muham
med (s.a.) in durumu konusunda daha a~1k bilgiye sahip olmak ve onun 
mi.ijdesini sizin kitab1mzda gormeyi istememden dolay1d1r. Sonra onlara 
Hz. Cebrail'den sual etti. Yahudiler dediler ki; o bizim dii§mammiZdlr, 
biitiin SlrlanmiZl Muhammed'e a{!lkhyor. 0 hep feiaket ve azab getirir. 
Mikail ise bolluk ve selamet getirir. Hz. L>mer ikisinin Allah katmda 
yeri nedir? diye sordu, onlar mevki bak1mmdan en yakm yerdir, d8-
diler. Cebrail sagmda, Mikail solundad1r, Mikail Cebrail'in dii§mamdtr 
dediler. Hz. L>mer; eger sizin dediginiz gibi olsaydi,bu ikisi ·dii§man ol
mazlardl ve siz merkeplerden daha ~ok inat~1 ve kiifredici olurdunuz 
~i.inki.i onlardan birine di.i§man olan digerine de dii§man olur, ikisine 
dil§man olan ise Allah'm dii§mam olur. Sonra Orner Hz. Peygamberin 
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yamna geldiginde Cebrail'in ondan once vahyi getirdigini gordii. Hz. 
Peygamber buyurdu ki «Rabbm, sana muvafakat etti•> Hz. Orner de
di ki: «Bundan sonra, sen beni Allah'm dininde ta§tan daha katl bu
lacaksm.» (Zamah§eri, Ke§§af, I, 299) 

Ka§ani'ye ait oldugu kabul edilip de, Muhyiddin ibn el-Arabi'ye 
atfedilen tefsirde ise §6yle denir: 

Zahir olan odur ki; Cebrail faa! aklld1r. Mikail altmCl felegin ru
hudur. Ve kullarm nzklyla tevkil edilmi§ olan kiilli nebati nefsin fey
zini saglayan aklld1r. israfil ise dordiincii felegin ruhu ve hayvanlara 
tevkil edilmi§ olan kiilli, hayvani nefsin feyzini saglayan aklld1r. Azrail 
ise, biitiin insan nefslerini almakla gorevli bulunan yedinci felegin ru
hudur. 0, ruhu ya bizzat veya yardimCilan vas1tasiyla ahr, Allah'a 
teslim eder. (Muhyiddin ibn el-Ara:bi, Tefsir el-Kur'an'il-Kerim I, 72 -
73) 
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99 - Andolsun ki, biz sana apa~ak ayetler indirdik. On
ian fas1klardan ba~kas1 inkar etmez. 

100- Onlar, ne zaman bir ahidle bagland1larsa i<;lerin
den bir giirUh onu bozup atmad1 m1? Hay1r, onlann bir
c;ogu iman etmezler. 

101 - Onlara, ne zaman Allah taraf1ndan yanlann
daki kitab1 tasdik edici bir peygamber geldiyse, kendileri
ne kitab verilenlerden bir giinih, sanki bilmiyorlarm1~ gi
bi, Allah'1n kitab1n1 arkalanna at1verdi. 

102 - Ve onlar ~eytanlann Suleyman'1n miilkii aleyhi
ne uydurduklan ~eylerin ard1na dii~tiiler. Halbu'ki Siiley
man asia kiifretmedi. Sadece ~eytanlar kiifrettiler. Onlar 
insanlara sihri ve Babil'deki iki melege; Harut ile Marut'a 
indirilenleri ogretiyorlard1. Bu iki melek ise: «Biz ancak 
imtihan ic;in gonderildik, sakm kufretme.» demedikQe ki.m
seye sihirden bir ~ey 6gretmezlerdi. Onlardan koca ile ka
nsinln aras1n1 ay1racak ~eyler 6grendiler. Halbuki bunlar, 
Allah'1n izni olmadlkc;a o sihirle kimseye zarar verici de
gillerdi. Onlarsa kendilerine zarar verip fayda vermeyen 
~eyleri 6greniyorlardL Andolsun ki, onlar onu (sihri) satin 
alan ldmse ic;in ahirette hie bir n~ib olmayacaglnl biliyor
lardl. Ne fena bir ~ey kar~1hg1nda nef1slerini sattllar. Sa
yet bilmi~ olsalarch? 

103 - Eger onlar inanm111 ve sakmm1~ olsalard1; Allah 
katlndaki sevab da.ha hayrrh olurdu. Ke~ki bilselerdi. 

Apa~Ik Ayetleri Terkedenler : 

imam Ebu Ca'fer ibn Cerir el-Taberi : «Andolsun ki biz sana apa
~Ik ayetler indirdik.ll ayeti konusunda §Oyle der; Ey Muhammed, biz 
sana niibiivvetini gosteren apa~llt i§aretler indirdik. Allah'm kitabmm 
ihtiva ettigi bu ayetler yahudilerin gizli bilgileri ve esrarh haberlerini,n 
saklllan arasmda bulunuyordu. israilogullanmn gec;mi§lerinin haber
lerini iht~va etmektedir. Onlarm sadece hahamlarmm ve bilginleririin 
bildikleri kitaplarmm muhtevalanm belirtmektedir. dec;mi§lerinin ve 
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sonrakilerin tahrif ettikleri ve degi§tirdikleri Tevrat'm ahkarmru anlat
maktadir. Allah, Nebisi Muhammed (s.a.) e inzal buyurdugu kitabmda, 
onu bu hususlara muttali kilmi§tlr. Onun durumu insaf sahipleri i~in 
apa~1k beige niteligindedir. Selim fitrat sahibi olanlan, k1skan~llk ve 
isyandan ba§ka hi~ bir §ey bu ger~ekleri inkara sevketmez. Qiinkii her 
f1trat sahibi Hz. Muhammed'in getirdigi ap~1k ayetleri gordiigii za
man, onu tasdik eder ve tasdik etmek i~in be§eri bir bilgiye gerek duy
maz. Herhangi bir insandan bir §ey alma ihtiyacm1 hissetmez. Dahhak'
m, ibn Abbas'dan naklettigine gore; o bu ayet konusunda §oyle der
mi§: Sen onlara bu ayetleri sabah-ak§am okuyor, a~1kllyorsun, senin 
okuma, yazma bilmez, iimmi kimse oldugunu onlar ~ok iyi biliyorlar ve 
kendilerinin yanmda bulunan ger~ekleri oldugu gibi kendilerine haber 
veriyorsun. Eger bilselerdi, bu, onlar i~in bir mesned, bir ibret ve ac;Ik
lama olurdu. 

Muhammed ibn ishak .. . ibn Abbas'dan nakleder ki: ibn Surya 
el-Fatyuni Rasulullah (s.a.) a dedi ki; Ey Muhammed, bize getirdigin 
§eyleri biz biliyoruz. Sen bize bilmedigimiz bir §eyi getirmiyorsun. Al
lah sana apa~Ik bir ayet indirmeli ki sana uyallm. Bunun iizerine i§bU 
ayet-i celile nazil oldu. Malik ibn Seyf ise, Rasulullah (s.a.) peygamber 
olarak gonderilip yahudilere, Allah'm kendilerinden ald1g1 misak1 ve 
Hz. Muhammed konusundaki ahdi hatlrlatmca, dediler ki; Allah Mu
hammed konusundan bizden hi~ bir ahid ve misak almami§tlr. Bunun 
iizerine : ((Onlar ne zaman . bir ahidle baglandllarsa i~lerinden bir gii
ruh onu bozup atmadl mi?» ayeti nazil oldu. 

Hasan el-Basri der ki; ccOnlann baglanacaklan bir ahid yoktur.» 
Hangi ahde baglandllarsa onu bozup arkalarma att1lar. Bu gun ahd 
ediyorlar, yarm bozuyorlard1. Siiddi der ki; bu ayetin manas1, onlar Hz. 
Muhammed'in getirdiklerine inanmazlar demektir. Katade der ki; ccic;
lerinden bir giiruh onu bozup atmad1 m1?» yani verdikleri ahdi boz
madllar m1? ibn Cerir der ki; bozup atmak manasma gelen ( ~ ) 
kelimesi pan;alay1p bir kenara b1rakmaktlr. Bu sebeple .kaybolan e&-

y<tya da ( ~ _,.;..11 ) denir. Keza ( ~~ ) kelimesi de suya atii

mi§ olan burma ve iiziimdiir. 
Ben derim ki; Allah Teala bu kavmi, daha once sanlmalanm em

rettigi ahdi bozmalarmdan dolay1 zemmetmi§tir. Bunun ic;in de hemen 
ardmdan onlara ve biitiin insanlara peygamber olarak gonderilen Ra
sUlii yalanladiklanm belirtmektedir. 0 peygamberin nitelikleri, vasf1 
ve haberi kendi kitapla:r;mda yer almaktaydl vev ona uymak, onu des
tekleniekle emrolunmu§lardL Nitekim bir ba§ka ayette §oyle buyurulur: 
<'Onlar ki iimmi nebi ve rasUle tahi olurlar. Onun kendi yanlari'ndaki 
Tevrat ve incil'de yaz1h oldugunu goriirler.n (A'raf, 157). Burada ise : 
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<(Onlara, ne zaman Allah tarafmdan yanlanndaki kitab1 tasdik edici 
bir peygamber geldiyse, kendilerine kitab verilenlerden bir giirllh sanki 
bilmiyorlarml§ gibi Allah'm kitahml arkalarma at1verdi.» buyuruluyor. 
Yani onlardan bir taife onlerinde bulunan Allah'm kitabmda Hz. Mu
hammed'in mu§tusunu gordiikleri i<;in arkalanna at1p bilmiyormu§ gibi 
onu terkettiler, biiyii ogrenmeye ve ona tabi olmaya ba§ladllar. Bunun 
i<;in de Raslllullah (s.a.) a tuzak kurmak istediler. Taraktan dii§en sac; 
ve sakal teline, hurma kabuguna ve benzeri §eylere biiyii yaparak .onu 
Zu Ervan (Medine'de bir yerin ad1) kuyusundaki kayanm altma koydu
lar. Biiyii yapan yahlldi'nin ad1, Lebib ibn el-A'sam idi. (Allah'm la'neti 
iizerine olsun.) Allah bu durumu Rasllliine bildirdi ve onlann yap
tlrdlgl biiyiiden kurtararak §ifayab olmasm1 saglad1. Nitekim bu huslls 
ilerde ac;1kianacag1 gibi, mii'minierin annesi Ai§e (r.a.) den Buhari ve 
Miislim:in Sahihinde detayh oiarak nakiedilmektedir. 

Siiddi der ki; «Onlara ne zaman Allah tarafmdan yanlarmdaki 
kitab1 tasdik edici bir peygamber geidiyse .. . » Yani Hz. Muhammed (s.a.) 

. onlara geldiginde Tevrat'la ona kar§I c;Iktllar ve onunia miicadeleye gir
diler. Tevrat'Ia Kur'an'm birie§tigi konuiarda ise Tevrat'1 arkalanna 
attllar. Asaf'm kitabm1 ve Harllt ile Mllrllt'un biiyiisiinii aldllar. Bu ise 
Kur'an'a asia uymuyordu. i§te Allah Teaia'nm : «Sanki bilmiyoriarml§ 
gibi» kavlinin manas1 budur. Katade, bu ifade konusunda der ki ~ on
Iar biliyoriard1, ancak bilgilerini arkaiarma attiiar, giziediler ve inkar 
ettiler. 

Siileyman'm Miilkii : 

Avfi, tefsirinde ibn Abbas'dan Allah Teala'mn «Ve onlar §eytan
Iarm Siileyman'm miilkii aleyhine uydurduklan §eylerin ardma dii§tii
Ier. Haibuki Siileyman, asia kiifretmedi, sadece §eytaniar kiifrettiler. 
Oniar insanlara sihri ve Babil'deki iki melege Harllt ile Marllt'a indiri
Ienleri ogretiyorlardl» ayeti konusunda §oyie dedigini nakieder : Bu, 
Siileyman'm miilkii yok oldugu s1rada idi. Cinierden ve insanlardan bir 
grup dinden donerek §ehvetlerine tabi olmm~lard1. Ancak Allah Teala 
Hz. Siileyman'a miilkiinii geri iade edince ve insanlar Siileyman'm dev
rinde oidugu gibi tekrar dinieri iizerinde kaim olmaya ba§laymca, kitap
lanna kar§I c;Ikblar. Siileyman onu tahtmm altma gizlemi§ti. Siileyman 
(a.s.) vefat edince Siileyman'm vefatmm ardmdan hemen cinler ve in
sanlar kitaplan c;1kararak bu, Allah'm kitab1d1r, Siileyman'a indirilmi§
tjr, o, bizden 'bu kitab1 gizlemi§ti dediler. Onlan alarak kendileri ic;in din 
kurdular. Bunun iizerine Allah Teala : «Onlara ne zaman Allah tarafm
dan yanlarmdaki kitab1 tasdik edici bir peygamber geldiyse kendilerine 
kitap verilenlerden bir giirllh sanki bilmiyorlarml§ gibi Allah'm kitabml 
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arkalarma atlverdi.n buyurmu§tur. «Ve §ehvetlerine tabi aldular.>> f}eh
vet; ayun, eglence ve insam Allah'm izinden ahkayan her §eydir. ibri 
Ebu Hatim der ki; bana, Ebu Said, ibn Abbas'dan nakletti ki a §oyle 
demi§ : Asaf Siileyman'm katibi idi ve ism-i A'zam'1 biliyardu. Siiley
man'm her emirini yaz1yar ve tahtmm altma sakhyardu. Siileyman 
Oltince, §eytanlar anlan 1:;1kard1lar ve emirnamenin her sat1rmm ara
sma btiyti ve ktiftir yazarak i§te bu, Siileyman'm amel ettigi §eylerdir, 
dediler. ibn Abbas der ki : Halkm bilmezleri anu kafir say1p ktifretti-
1er ,bilginleri ise alduklan gibi durdular. Halkm bilmezleri durmadan 
Stileyman'a ktifrediyorlardl. i§te Allah Teala, Muhamed (s.a.) e indir
digi ayet-i kerime'de bu kanuyu a~:;1klad1: «Ve anlar §eytanlarm Siiley
man'm miilkti aleyhine uydurduklan §eylerin ardma dti§ttiler.» 

ibn Cerir der ki; Ebu Saib Selem ibn Cunade .. . ibn Abbas'dan 
nakleder ki, §oyle demi§: Siileyman (a.s.) helaya veya kadmlarmdan 
birinin yanma girmek istedigi zaman, Cerade'ye ki --o, Stileymfm'm ka8 

r1S1yd1- mtihrtinti verirdi. Allah Teala Siileyman (a.s.) 1 denedigi §ey ile 
denemeyi murad edince, bir gun mtihrtinti Cerade'ye verdi. f}eytan Sti
leyman (a.s.) m suretine girerek geldi ve ana, muhrumu ver, dedi. Su
leyman'm muhrunu ald1. Siileyman'm muhrunu almca §eytanlar, cinler 
ve insanlar anun emrine girdiler. ibn Abbas der ki; Sanra Hz. Stileyman, 
Cerade'nin yanma geldi ve muhrumu ver, dedi. 0, yalan soyluyarsun 
sen Siileyman degilsin, dedi. 0 zaman Stileyman (a.s.) bunun kendisini 
denemek i~:;in Allah'm bir imtiham aldugunu anlad1. ibn Abbas der ki; 
§eytanlar a gunlerde i~:;inde kuftir ve sihir bulunan bir yaz1 yazd1lar ve 
anu Stileyman'm tahtmm altma gizlediler. Sonra 1:;1kanp halka aku
dular ve dediler ki, Stileyman halk1 bu yazilarla maglub ediyordu. ibn 
Abbas der ki, halk Siileyman (a.s.) dan uzakla§amk onu tekfir etti. Ni
hayet Al!ah Teala Hz. Muhammed (s.a.) i gonderince ana: «Ve anlar 
§eytanlarm Siileyman'm miilkti aleyhine uydurduklan §eylerin ardma 
dti§ttiler.» ayetini inzal buyurdu. 

Aynca ibn· Cerir der ki; bana ibn Humeyd ... imran ibn el-Haris'
den nakletti ki a §oyle demi§ : Birgun biz, Abdullah ibn Abbas'm yanm
da aturuyarduk, adamm biri geldi. ibn Abbas ana nerden gelirsin? dedi. 
0 da Irak'tan, dedi. ibn Abbas hangi §ehirden? deyince a, Kufe'den, dedi. 
ibn Abbas ne haber var? deyince a, Hz. Ali'nin anlann aleyhinde hurO.c 
ettigini kanu§urlarken duymu§tum, dedi. Bunun tizerine ibn Abbas bagl
rarak ne diyarsun? dedi. Eger bunu bilseydik, kartstm nikahlamaz, mi
rasml taksim etmezdik, ancak ben size bu kanuda bir soz nakledecegim 
ljoyleki : f}eytanlar gokytiztinde ses dinliyarlard1 ve her biri gokytizun
deki §eyleri duyacak kadar goge ytikseliyorlardl. Bunlardan birisi tee
rube edilince a dogrulamyar, ama yamnda da yetmi§ tane yalan nak
lediliyardu. ibn Abbas dedi ki; bu yalanlar halkm i<;ine siztyardu. Bu-
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nun iizerine Allah Siileyman (a.s.) 1 durumdan haberdar k1hp onlan 
koltugunun altma gizledi, Siileyman (a.s.) vefat edince, yol §eytaru 
kalktl ve dedi ki; ~ize e§i ve benzeri bulunmayan yasak bir hazineyi 
gt>stereyim mi? i§te o, koltugun altmdad1r. Onu c;tkardtlar ve dediler 
ki; milletleri kendisine baglayan sihir i§te budur. -ki onun kalmtt
lanm Irak halk1 konu§ur durur- i§te bu konuda Allah Azze ve Celie : 
((Ve onlar §eytanlarm Siileyman'm miilkii hakkmda uydurduklan 
§eylerin ardma dii§tiiler.)) ayetini inzal buyurdu. Hakim Miistedrek'in
de hu rivayeti Ebu Zekeriyya kanahyla ibn Cerir'den nakleder. 

~eytan'm Uydurduklan : 

Siiddi, Allah Teala'mn ((Ve onlar §eytanlarm Siileyman'm miilkii 
aleyhine uydurduklan §eylerin ardma dii§tiilen> ayetinin Siileyman'm 
ahdi aleyhine demek oldugunu bildirir. Siiddi der ki; ~eytanlar onceleri 
gokyiiziine c;1karlar ve orda konu§ulanlan dinleme·k iizere otururlardt. 
Bu esnada meleklerin kendi aralarmda yeryiiz.iinde olacak §eyler, oliim 
ler veya dirilmeler mevzuunda konu§tuklanm duyarlardt, sonra kahin
lere gelip duyduklanm bildirirlerdi. Kahinler de bunu halka soylerlerdi 
ve beklenen §eyler onlarm soyledigi gibi c;1kard1. Kahinler, §eytanlarm 
soylediklerine giivenince, onlar kahinlere yalan soylediler ve ba§ka soz
ler de kan§tlrdilar. Her s6ze dort be§ kelime eklediler. Bu sozleri halk 
kitaplara yazd1. israilogullan arasmda cinlerin gayb1 bilecegi haberi 
yay1ld1. Siileyman peygamber insanlara peygamber olarak gonderilince, 
bu §eylerin yaZih oldugu kitaplan toplaytp bir sandtga koydu, sonra 
sand1g1 tahtmm altma saklad1. ~eytanlardan hie; birisi, tahta yana§a
miyordu, aksi takdirde yamyordu. 

Siiddi der ki; §eytanlarm gayb1 bilecegine dair, soz soyleyen her
kesin boynu vuruluyordu. Siileyman (a.s.) oliip te Siileyman'm duru
munu bilen alimler ortadan kalkmca, ardmdan c;e§itli nesiller geldi. 
~eytan, insan suretine girdi ve israilogullarmdan bir toplulugun yamna 
gitti. Onlara dedi ki; Sizin ebediyyen tiiketemiyeceginiz bir hazineyi size 
g6stereyim mi? Onlar evet, dediler. ~eytan, §U tahtm altlm kazm, dedi. 
Onlarla beraber gidip kitaplarm oldugu yeri gosterdi ve kendisi bir ke
narda durdu. Kendisine yakla§ dediklerinde, haytr ben burada oniiniiz· 
de duruyorum, eger onu bulamazsamz beni oldiiriin, dedi. Sonra kazdt
lar ve o kitaplan buldular. Qtkardtklarmda §eytan onlara dedi ki : Sii
leyman peygamber; insanlan, §eytanlan ve ku§lan bu biiyiilerle kont
rol altmda tutuyordu. Sonra uc;up gitti. insanlar arasmda Siileyman 
peygamberin biiyiicii oldugu gorii§ii yaytldl. israilogullan bu kitaplan 
ald1lar. Hz. Muhammed (s.a.) peygamber olarak geldiginde ona kar§l 
~1kblar, bu konuda onunla tartt§tllar. i§te. Allah Teala'nm: ((Halbuki 
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Stileyman asia kufretmedi, sadece ·§eytanlar kufretti.» _ayetiyle soyle-
digi budur. . . 

Rebi' ibn Enes der ki; Yahudiler zaman zaman Tevrat'la ilgili ola
rak Hz. Peygambere sorular soruyorlard1. Onlar, hangi konuda soru 
sorarlarsa, Allah sorduklan konuda kullara bir haber indiriyordu ve 
onlan 'boylece altediyordu. Yahudiler bu durumu gorunce dediler ki; bu 
adam, Allah'm bize indirdigi kitab1 bizden c;ok daha iyi biliyor. Ve Hz. 
Peygambere buyuden sorarak bu konuda onunla tarti§maya ba§lad1lar. 
Bunun uzerine Allah Azze ve Celie: «Ve onlar §eytanlarm Siileyman'm 
miilkii aleyhine uydurduklan §eylerin ardma dii§tiiler. Halbuki Siiley
man, asla kiifretmedi, sadece §eytanlar kiifrettiler. Onlar, insanlara sth
ri ogretiyorlardl.l> ayetini inzal buyurdu. l:leytanlar kitaba ba§VUrdular 
ve onun ic;erisine sihir, kahinlik ve daha benzer §eyler yazd1lar ve onu 
Siileyman (a.s.) m koltugunun altma gomdiiler. Siileyman (a.s.) gayb1 
bilmezdi. Dunyadan aynlmca §eytanlar bu buyuyu c;1kararak insanlan 
aldattllar ve dediler ki; i§te bu, Stileyman peygamberin insanlardan 
gizleyip saklad1g1 bilgidir. Hz. Peygamber onlara bu sozleri bildirdi ve 
yahudiler onun yanmdan kalk1p mahzun olarak Clktllar, Allah Teala 
bOylece onlarm delillerini yok etti. 

Mucahid «Ve onlar §eytanlarm Stileyman'm mtilku aleyhine uy
durduklan §eylerin ardma dii§ttiler» ayeti konusunda der ki : l:leytan
lar vahyi dinlerlerdi. Onun bir kelimesini duyunca ikiyuz kelime ona 
eklerlerdi. Siileyman (a.s.) onlarm bu uydurma §eylerini ytkmak uze
re gonderildi. Ancak vefat edince §eytanlar onu bularak insanlara og
rettiler. i§te sihir budur. 

Said i-bn Cubeyr der ki; Siileyman (a.s.) §eytanlann elindeki biivii
leri ara§tlnyor ve ellerinden alarak hazinesinin bulundugu yerdeki tah
tmm altma sakhyordu. l:leytanlar bunu elde etmeyi ba§aramad1Iar; in
sanlann zihnine girerek deQ.iler ki; Siileyman peygamberin §eytanlan, 
ruzgarlan ve diger §eyleri kendi emrine almasm1 saglayan bilgisinin ne 
oldugunu biliyor musunuz? Onlar, hay1r dediler. l:leytanlar, o hazinesi
nin bulundugu yerde ve tahtmm altmda gizlidir, dediler. Bu konuda in
sanlan tahrik ettiler ve insanlar onlar1 c;1kanp bu buyiilerle degi§ik §ey
ler yaptllar. Hicaz ehli dedi ki Siileyman (a.s.) bununla i§ yap1yordu ve 
bu sihirdi.. Bunun uzerine Allah Teala nebisi Muhammed (a.s.) e Su
leyman (a.s.) 1 temize <;lkarmak ic;in bu ayet-i celile'yi inzal buyurdu : 
«Ve onlar §eytanlarm Siileyman'm miilku aleyhine uydurduklan §ey
lerin ardma dii§ttiler.» 

Muhammed ibn ishak der ki: l:leytanlar Davud peygamberin oglu 
Siileyman peygamberin oldiigunu duyunca, c;e§itli biiytiler yazdllar ve 
dediler ki, §Unu ve §Unu elde etmek isteyenler, §Oyle ve §Oyle desinler. 
Bu c;e§itli buytileri nihayet birle§tirip bir kitap haline getirdiler. Sonra 
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Siileyman peygamberin muhriine bunlan kazd1lar ve onun ba§hgma da 
§Unu yazctllar: «Bu, Davud oglu Kral SUleyman'm dostu Asaf Ibn Bel 
hiya'nm ilim hazinelerinden yazmi§ oldugu hazinelerdir.» Sonra bunu 
Siileyman'm tahtmm altma gizleqiler. SUleyman'm ardmdan israil
ogullanmn torunlan bunlan c;akardllar ve bir tak1m §eyler uydurdular. 
§eytanlar onlarla kai'§lla§mca dediler ki; Davud oglu SUleyman bun
Iarla i§ yap1yordu. Boylece insanlar arasmda buyuyu yayd1lar. Buyu 
yahudilerin arasmda yaygm oldugu kadar, hi~ bir yerde yaygm degildi. 
Allah onlara la'net etsin. 

Rasulullah (a.s.) a Allah tarafmdan ayetler indirilip te Siileyman 
peygamberden bahsedilince ve onun peygamberlerden bir peygamber 
oldugu belirtilince, Medine'de bulunan yahudiler dediler ki; Muham
med'e hi~ hayret etmiyor musunuz? Baksamza Davud oglu SUleyman'm 
peygamber oldugunu iddia ediyor. Allah'a andolsun ki o, yalmz bir buyu
cuydu. Bunun uzerine Allah Teala «Ve onlar §eytanlarm SUleyman'm 
miilku aleyhine uydurduklan §eylerin ardma dU.§tuler.n ayetini inzal 
buyurdu. 

ibn Cerir der ki; bize Kas1m ... §ehr ibn Hav§eb'in §Oyle dedigini 
rivayet etti: Siileyman (a.s.) m hukumdarhgi elinden almmca, §ey
tanlar onun bulunmad1g1 s1rada buyiileri yaz1yorlar ve §Oyle §Oyle yap
mak isteyenler, gune§in kar§ISma ge~ip §Oyle §Oyle desinler. §u ve §U i§in 
yerine gelmesini isteyenler, gune§e arkalanm donup §oyle ve §oyle de
sinler diyorlardi. Bu buyiileri yazan §eytanlar ~ma «Bu Belhiya oglu 
Asa.f'm, Kral SUleyman'm hazinelerinden yazd1g1 ilim hazinesidir.» ba§
hgmi yazmi§lardl. Sonra onu SUleyman'm tahtmm altma gomdfilcr. 
Siileyman (a.s.) Olunce iblis (aleyhi'l-la'ne) kalktl ve halka hita.ben de
di ki; Ey insanlar, Siileyman, bir peygamber degildi, sadece bir buyu
cuydu. Onun buyiilerini e§yasmm arasmda ve evinde ara§tmn. Sonra 
onlan buyunun gomiilu oldugu yere goturdu. Onlar da; Allah'a andol
sun ki, Siileyman bir buyuc::uymfi§, bizi buyu ile kul, kole etmi§ ve ez
mi§, dediler. MU.'minler ise; hay1r, o inanmi§ bir peygamberdir, dedi
ler. Hz. Peygamber gonderilince peygamberleri anlatlyordu ve Davud 
ve SUleyman (a.s.) dan da bahsetti. Yahudiler dediler ki; §U Muham
med'e de bakm, hak. ile bat1h birbirine kan§tmyor. SUleyman'1 pey
gamberler arasmda zikrediyor halbuki o ruzgara binen bir buyucuydu. _ 
Bunun uzerine Allah Teala: «Ve onlar §eytanlarm SUleyman'm mfilkii 
aleyhine uydurduklan §eylerin ardma dU.§tUler)) ayetini inzal buyur
du. 

ibn Cerir ki; bize, Muhammed ibn Abd'Ul-A'la el-S-an'ani... Ebu 
Miclez'den nakleder ki, o §oyle demi§: SUleyman (a.s.) her canhdan bir 
soz almi§tl, bir adam, yakaland1g1 zaman o soz sorulur ve sonra bira
kihrdl. insanlar bunun uzerine seci' ve sihri eklediler ve dediler ki; 
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SUleymfm'm yaptig1 §ey buydu. Bunun i<;in Allah Teala : «Halbuki Sii
leyman asla kiifretmedi sadece §eytanlar kiifrettiler. Onlar insanlara 
sihri ogretiyorlardl.l> buyuruyor. ibn Ebu Hatim der ki; bize Assam ibn 
Revvad... Hasan'dan nakleder ki; «Ve onlar §eytanlarm Siileyman'm 
mUlkii aleyhine uydurduklan §eylerin ardma dii§tUler.» ayeti konu
sunda §Oyle demi§ : Bunlarm ii<;te biri §iir, ii<;te biri biiyii, ii<;te biri 
kahinlikti. ibn Ebu Hatim der ki; bize Hasan ibn Ahmed ... Hasan'dan 
nakleder ki; onlar, §eytanlann SUleyman'm mUlkii aleyhine uydurduk
larl §eylerin ardma dii§tUler, yahudiler de onun mUlkii ardma dii§tii
ler. Aslmda onlardan once de biiyii yeryiiziinde vard1, ancak yahudiler 
SUleyman'm mUlkii ardma dii§mii§lerdi. 

Bu konuda selef-i salihinin onderlerinden nakledilen 80zlerin bir 
nebzesi i§te bunlar. KLssamn ozii ve muhtelif ooliimleri aras1mn birle§

. tirilmesinden klsaca k1ssa,ortaya <;1k1yor. Anlayl§ll, zeki kimseler bu na
killer arasmda bir <;eli§ki olmad1gm1 goriirler. Dogruyu gosteren ise 
§iiphesiz Allah Teala'd1r. 

«Ve onlar §eytanlarm, SUleyman'm miilkii aleyhine uydurduklan 
§eylerin ardma dii§tUler.» Yani kendilerine kitab verilmi§ olan yahudi
ler, ellerinin oniinde bulunan kitabtan yiiz <;evitip Muhammed (s.a.) in 
risaletine kar§l <;1kt1ktan sonra §eytanlann uydurduklarma tabi oldu
lar. SUleyman'm mUlkii konusunda §eytanlarm ortaya siirdiikleri ha
berlere baglandllar. 

Sihir: 

Hasan el-Basri merhum'un «Sihir, Davud· oglu SUleyman'm zama
mndan <;ok once vardl» sozii hi<; §iiphesiz dogrudur. <;iinkii biiyiicUler 
Hz. Musa zamamnda vard1lar. SUleyman peygamber ise Hz. Musa'dan 
<;ok sonra idi. Nitekim bu konuda Allah Teala §oyle buyurur: «Musa'
dan sonra israilogullarmm ileri gelenlerini gormedin mi? Peygamber
lerinden birine bize bir hiikiimdar gonder de Allah yolunda sava§alun 
demi§lerdi. Ya, sava§ size farz k1lmhgmda gitmeyecek olursamz? demi§
ti de, memleketimizden ve ogullanm1zdan uzakla§tlnldigimiza gore ne
ye Allah yolunda sava~mayallm? demi§lerdi. Ama onlara sava§ farz kJ
lmmca az bir k1sm1 miistesna yiiz <;evirdiler. Allah zalimleri bilir.,, 
(Bakara, 26) Bu ayetin sonunda Allah Teala israilogullarma gonder
digi peygamberlerden bahsetmekte ve «Allah'm izniyle onlan bozguna 
ugrattilar. Davud, Calut'u oldiirdii .Allah Davud'a hiikiimranhk ve hik
met verdi ve ona dilediginden ogretti. Allah'm insanlan birbiriyle sav
masi olmasayd1 yeryiizii fesada ugrard1. Ancak Allah alemlere lutuf sa
hibidir.,, (Bakara, 251) buyurmaktachr. Nitekim Salih peygamberin kav 
mi de -ki onlar ibrahim peygamberden once idiler- peygamberleri 
Salih'e: «Dogrusu sen biiyiilenmi§lerdensin'' demi§lerdi. 
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<<Onlar, insanlara sihri ve Babil'deki iki melege; Harut; ile Marut'a 
indirilenleri ogretiyorlardl. Bu iki melek ise, biz ancak imtihan i~in gon
derildik, sakm kiifretme demedik~e kimseye sihirden bir §ey ogretmez
lerdi. Onlardan koca ile kansrm aytracak §eyler ogrendiler.» 

Bu konuda halk ihtilara dii§IDU§tiir. BaZllan ( .:,.AJI ~ J_;IL._, 

ayetindeki ( L. ) edatmm nefy manasma geldigini soylemi§lerdir. 

ibn Cerir'in Avfi kanahyla naklettigi rivayette ibn Abbas; «Harut ile 
Marut'a indirilenleri ogretiyorlardi» ayetini §byle tefsir etmi§tir : Allah, 
Harut ile Marut'a sihir indirmemi§ti. Rebi' ibn Enes'den naklettigi ri
vayette ise, ((bu iki melege indirilen» ayet-i kerimesini Allah onlara 
sihir ogretmemi§ti §eklinde tefsir ettigini sayler. ibn Cerir bu takdirde 
ayetin mealinin §byle olmas1 gerektigini bildirir : <<Onlar, §eytanlarm 
Siileyman, asla kiifretmedi ve Allah iki melege sihir ogretmedi. Ancak 
§eytanlar kiifrettiler ve insanlara Babil'de Harut ve Marut kanahyla 
sihri ogretiyorlardl.» Bu takdirde Babil kelimesi, te'hir edilmi§ ancak 
manas1 one almmi§ olur. Eger birisi bize bunun takdim edili§ §ekli na
sildir? derse, denilir ki; takdim edili§ §ekli §byledir: : Onlar §eytanlann 
Siileyman'm miilkii aleyhine uydurduklan biiyiilerin ardma dti§tiiler. 
Halbuki Siileyman kiifretmedi ve Allah iki melege sihir indirmedi. Sa· 
dece §eytanlar kufrettiler ve insanlara Babil'de Harut ile Marut sihri 
ogretiyorhirdl. Buradaki iki melekten maksad, Cebrail ve Mikail Aley
hisselamlar olur. Qiinku yahudi biiyiiciiler, anlatildigma gore Cebrail 
ve Mikail'in diliyle Davud oglu Siileyman'a Allah Teala'nm buyiiyii og
rettigini iddia ediyorlardl. i§te Allah Teala bu ayetle, onlan yalanlaytp 
nebisi Muhammed (s.a.) e Cebrail ve Mikail'in sihri indirmediklerini 
haber veriyor. Siileyman'a atfedilen biiyiiciiliikten onu uzakla§tlnyor 
ve sihrin, §eytanm i§i oldugunu, Babil'de insanlara biiyii ogreten bu iki 
ki§inin adm~n da Harut ve Marut oldugunu soyliiyor. Bu takdirde Ha
rut ve Marut, kelimeleri in~anlann a~1klamasmdan ibaret oluyor. ibn 
Cerir'in ifadesi harfi harfine boyledir. 

ibn Ebu Hatim der ki; bana Ubeydullah ibn Musa ... Atiyye'nin <<Ve 
Babil'deki iki melege; Harut ile Marut'a indirilenleri ogretiyorlardL)) 
ayetini §byle tefsir ettigini ·sayler : Allah Cebrail'le Mikail'le (iki· me
lekle) buyii indirmemi§tir. 

Fadl ibn :;;azan ... Abdurrahman'm bu ayeti ( ~I~ J_;IL.__, 

c..__,.Jl...) .::..__,.J4a ~~) §eklinde degil de ( .:,L.,L__, J.)b ~~ ~ J_;IL.__, ) 

§eklinde okudugunu rivayet eder. Ebu'l-Aliye der ki : Onlara biiyiiyii in
dirmemi§ti, sadece kiifiirle imam ogrenmi§lerdi. Ve sihrin kiifiir oldu
gunu bellemi§lerdi. Sihirden son derece §iddetle ka~mmalan emrolun
mu§tu. !bn Ebu Hatim boyle ;ivayet eder. 
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Sonra ibn Cerir ( \.. edatmm ism-i mevsul manasma oldugu-

nu soyleyen gorii§ii reddetmeye ba§layara.k bu konuda sozii uzatlr ve 
iddia eder ki; Harut ile Marut iki melektir. Allah onlan yeryiiziine in
dirmi§ ve kullanm imtihan etmek ic;in onlara biiyii ogretme iznini ver
mi§tir. Sonra da kullarma peygamberlerinin diliyle yasaklanm bildir
mi§ti. Onun iddiasma gore; Harut ve Marut Allah'm ·kendilerine verilen 
emri yerine getirdikleri ic;in sihir ogretmekte bu emre itaat etmekten 
ba§ka bir §ey yapmam1§lard1r. ibn Cerir'in tuttugu bu yol hakikaten 
c;ok garibtir. Bundan daha garibi de Harut ile Marut'un cinlerden iki 
kabile oldugunu iddia edenlerin soziidiir. ibn Ebu Hatim, Dahhak ibn 

Miizahim'den nakleder ki o, bu ayeti ( ~~ ~ J.}ll..J ) Ve sonra 

iki melegin Babil'de cesur iki ki§i oldugunu soylermi§. Bu gorii§iin sa

hipleri ayet-i kerime'deki ( Jl.}l ) kelimesini ogretme ve ilham et

me manasma degil de, yaratma manasma almi§lar ve «Ve Babil'deki 
iki melege Harut ile Marut'a .indirilenleri yaratlyorlardl.» §eklinde ma
na vermi§lerdir. Nitekim Allah Teala bu manada ba§ka ayetlerde §Oyle 
buyurmaktad1r : «Ve sizin ic;in hayvanlardan sekizer c;ift yarattu (Zii· 
mer, 6), <<Ve Biz demiri yaratt1k ki onda §iddetli bir giic; vardlf.l> (Ha
did, 25) «Ve sizin ic;in gokten .nz1k yaratlr.» (Gafir, 13) Yine aym ma
nada hadis-i §erifte §Oyle buyurulur: «Allah bir hastallk yaratm1~sa, 
mutlaka onun devasm1 da yaratmi§tlr.» Keza, «Allah hay1r ve §er ya
rattl» derken yine bu kelime kullamllr. Ba§kalan da ccOnlar insanlara 
sihri ogretiyarlardl» ciimlesinde durma gorii§iindedirler. Nitekim ibn 
Cerir der ki; bana Yunus ... Kas1m ibn Muhammed'den nakleder ki; . 
adamm biri ona bu ayeti sardugunda §oyle demi§ : :tnsanlara sihri og
retiyarlardl, halbuki onlarm iizerine sihir indirilmemi§ti veya anlar in
sanlara kendilerine indirilmemi§ alan §eyi ogretiyorlardl gibi manalar
dan hangisini vermek gerekir? dediginde, Kas1m, hie; farketmez, han
gisi olur.sa diye kar§Ihk vermi§tir. Sonra Yunus'un Enes ibn iyas tari
kiyle l;>az1 ~rkada§lanndan naklettigi ·bu k1ssaya §Unu da ekledigini riva
yet eder : Hangisi alursa alsun benim ic;in farketmez c;iinkii ben ana 
inand1m demi§tir. . 

Selef-i salihinin c;agunlugu, Harut ile Marut'un gokten inme iki 
melek aldugu, yeryiiziine indirildikleri ve durumlanmn c;ak degi§ik §e
kJl ald1g1 gorii§iindedirler. Az sonra irad edecegimiz gibi, Ahmed ibn 
Hanbel'in Miisned'inde varid alan merfU hadiste de bu nakta anlatllmi§
tlr. Buna gore; bu meleklerin durumuyla Allah'm melekleri masum ya
rattlgl kanusundaki delillerin arasm1 §Oylece birle§tirmek miimkiin ala-

. bilir: Bu ikisinin dUrumu Allah'm ilminde boyle yer alml§tlr ve bu du
rum anlara mahsus olmak iizere Allah'm iradesiyle cereyan etmi!?tir. 
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Binaenaleyh aralannda bir ~eli§ki yoktur. Nitekim iblis'in durumu da 
Allah'm ilminde boyle yer alrm§tlr. Allah onun meleklerden birisi oldu
gunu soylerken, iblis'i ayirmaktadir. Nitekim Allah Teala'nm «Hani me
leklere secde edin demi§tik de hepsi secde etmi§ti, ancak iblis secde 
etmekten ka~mmi§tl.J) mealindeki ayetler bu durumu gostermektedir . 
. Kald1 ki Harut ve Marut'un durumu -nakledildigine gore- iblis (aley
hilla'ne) in durumundan ~ok daha ha.fifd.ir. 

Harut ve Marut konusunda Varid olan Hadislerin -Senedleri ve 
rivayetleri sahih ise- anlatllmasi ve bu konunun a~1klanmas1 §Oyledir; 
imam Ahmed ibn Hanbel, Miisned'inde der ki; bize Yahya ibn Bii
Reyr ... Abdullah ibn Omer'den nakletti ki; o Rasulullah (s.a.) m §oyle 

· dedigini i§itmi§ :Allah Teala, Hz. Adem'i yeryiiziine indirdiginde, me
lekler dediler ki; Ey Rabb1m1z, biz seni hamd ile tesbih, takdis eder du~ 
rurken yeryiiziinde fesad ~Ikanp kanlar dokecek kimse mi yaratacak
sm? Allah da sizin bilmediklerinizi ben bilirim buyurmu§tu. Onlar de
diler ki; Rabb1rmz biz sana ademoglundan daha ~ok itaatkanz. Allah 
Teala meleklere dedi ki : Oyleyse iki melek getirin de onlan yeryiiziine 
indirelim ve ne yapacaklanm gorelim? Onlar da Rabb1m1z adma. and 
olsun ki Harut ve Marut olsun dediler. Bu iki melek yeryiiziine indirildi. 
Kendilerine insanoglunun en giizel kadmt olarak Ziihre temsil edildi ve 
yanlarma geldi. . Onlar, Ziihre'yi kendilerine istediler. Ziihre hay1r Al
lah'a andolsun ki, §irk sozii soylemeden kendimi size vermem, dedi. On
lar da; Allah'a andolsun ki biz, ebediyyen Allah'a '§irk. ko§mayiz. dediler. 
Ziihre yanlanndan aynld1, sonra beraberinde bir ~ocukla dondii. Onlar 
yine Ziihre'yi istediler, o, hay1r, Allah'a andolsun ki ·bu c;ocugu oldiir
mediginiz siirece ben size kendimi vermem, dedi. Onlar da; hay1r ebe
diyyen onu oldiirmeyiz, dediler. Sonra Ziihre gitti ve bir kase ic;ki ile gel
di. Onlar Ziihre'yi istediklerinde, o hay1r, Allah'a andolsun ki §U i~

kiyi ic;mediginiz siirece size kendimi vermem, dedi. Onlar i~kiyi i~tiler, 
0arho§ oldular, Ziihre'yc tecaviiz ettiler ve c;ocugu oldii;.·diiler. Aynldikla
nnda kadm dedi ki : Siz kac;mdigmiz hie; bir §eyi b1rakmadm1z. Sarho~ 
olunca hepsini de ,yaptlmz. Onlar diinya ve ahiret azab1 arasmda mu
hayyer birak!ld1lar, diinya azabm1 tercih ettiler. Ebu Hatim ibn Hibban 
Sahihinde .. . Yahya ibn Ebu Biikeyr'den bu rivayeti aynen nakleder. 

Bu hadis bu §ekliyle garibtir. Ancak Musa ibn Ciibeyr'in d1~mdaki 
ravilerin hepsi Buhari ve Miislim'in sahih kabul ettigi Sika kimselerdir. 
Musa ibn Ciibeyr, Ansardan olup ibn Abbas'dan Ebu Emame'den, Na.fi' 
den, Abdullah ibn Ka'b'tan hadis rivayet etmi§tir. Ondan da oglu Ab
diisselam, Bekr ibn Mudar, Ziibeyr ibn Muhammed, Said ibn Seleme, 
Abdullah ibn Lehia, Amr ibn el-Haris ve Yahya ibn Eyyub nak
letmi§lerdir. Ebu Davud ve ibn Mace de ondan rivayet ederler. ibn Ebu 
Hatim «el-Cerh ve ve't-Ta'dil)) isimli eserinde onu zikreder ve bu riva-
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yeti nakletmez. 0, bu haliyle durumu kapall bir isimdir. Sadece ondan 
ibn Omer'in kolesi Nati'den, onun da ibn Omer'den, onun da Hz. Pey
gamberden naklettigi miinferid bir rivayet vard1r. ibn Merduyeh'in de
digi gibi ondan bir ba§ka §ekilde Nafi kanallyla bir rivayet nakledilmi§
tir. Nitekim ibn Merduyeh der ki: Bize Da'lec ... ibn Orner (r.a.) den 
nakletti ki o Rasulullah (s.a.) m §oyle dedigini duymu§tur, der ve bu 
uzun rivayeti zikreder. 

Ebu Ca'fer ibn Cerir el-Taberi der ki; bize Kas1m ... Nati'den nak
leder ki; o §Oyle demi§: Ben Abdullah ibn Omer'le yolculuk ettim, ge
cenin sonu olunca dedi ki, Ey Nati bak k1z1l ylld1z dogmu§ mu? iki veya 
ilc; kere hay1r, dedim, sonra dogdugunu soyledim. ibn Orner, ona ne 
ehlen ve sehlen, ne de merhaba dedi. Ben, siibhanallah bu, Allah'm em
rine boyun egen, itaatkar bir .ylldizdan ba§ka bir §ey degildir, derlim. 0, 
ben sana Rasulullah (s.a.) dan duydugumu -veya Rasulullah (s.a.) m 
bana soylemi§ oldugu bir §eyi demi§ti- soyleyeyim. 0 §oyle buyurdu : 
Melekler dediler ki; Ey Rabb1m1z, Sen ademoguUarmm giinah ve su~
lanna kar§l nas1l bOyle sab1rll davramyorsun? Allah Teala buyurdu ki; 
Ben, onlan imtihan ettim, sizi ise rahat b1raktlm. Onlar, biz ademoglu
nun yerinde olsayd1k sana hi<; isyan etmezdik, dediler. Allah Teala oy
leyse, i<;inizden iki melek se<;in buyurdu. Onlar iki aday1 se<;mekte zor
luk <;ekmediler. Harut ve Marut'u aralanndan sec;tiler. 

Bu iki rivayet de aym §ekilde garibtir. Bu konuda ger<;ege en yakm 
alan Abdullah ibn Omer'in Ka'b el-Ahbar'dan naklettigi -Hz. Peygam
berden degil- rivayettir. Nitekim Abdiirrezzak tefsirinde Sevri'den, o da 

·Musa ibn Ukbe'den, o da Salim'den, o da Abdullah ibn Omer'den, o da 
Ka'b el-Ahbar'dan rivayet eder ki; melekler ademogullarmm yaptlklan 
ve i§ledikleri suc;lan teker teker sayd1klarmda, kendilerine, aramzdan 
iki ki§iyi .sec;in buyuruldu. Onlar da Harut ve Marut'u se<;tiler. Allah, 
onlara ben sizi ademogullarma elc;i olarak indirecegim, benimle sizin 
aramzda hi<; bir ~lc;i yoktur. · Siz yeryiiziine indiginizde bana §irk ko§
mayacaksmlz, zina etmeyeceksiniz ve i<;ki ic;meyeceksiniz, buyurdu. 
Ka'b el-Ahbat der ki : Allah'a andolsun ki yeryiiziine indikleri giiniin 
ak§am1 olmadan kendilerine yasaklananlarm hepsini i§lediler. Bu riva
yeti ibn Cerir iki yolla Abdiirrezzak'tan nakleder. ibn Ebu Hatim ise 
Ahmed ibn isam, Miiemmel ve Siifyan el-Sevri'den nakleder. Aynca 
ibn Cerir der ki; bana Musenna ... Ka'b el-Ahbar'dan bu hadisi nak
letti. Bu rivayet Abdullah ibn Omer'e ula§an en dogru isnadd1r. Salim 
bunu Abdullah ibn Omer'in kolesi Nati'den, babasmm tesbit ettigini 
sayler. Bu takdirde soz, Ka'b el-Ahbar'm naklettigi rivayete dayamr. o 
ise bu rivayeti israilogullarmm kitaplanndan aktanr. Dogruyu en iyi 
bilen Allah'tlr. 
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Bu konuda, Sa:habe ve Tabiin (Allah onlardan raz1 olsun) den va
rid alan rivayetler: 

Harut ve Marut Kissas1 : 

ibn Cerir der ki; bana Mtisenna.-.. timeyr ~bn Said' den nakletti 
ki, o §6yle demi§ : Ben Hz. Ali (r.a.) nin §6yle dedigini duydum : Ziihre, 
iran'li giizel bir kadm idi. 0, Harut ve Marut isimli iki melekle kar§I
la§tl. Melekler, onu kendilerine ~ekmek istediler. Ziihre, soylenince goge 
yiikselinecek bir ss>z ogretmedikleri takdirde kendini onlara vermiyecegi
ni soyledi. orilar da bu sozii ogrettiler. Ziihre onu soyleyince goge yiik
seldi ve bir ylld1z §ekline dondii. 

Bu isnadm ravileri Sika (giivenilir) olmakla beraber rivayet cid
den garibtir. 

ibn Ebu Hatim der ki; bana Fadl ibn ~azan ... Hz. Ali' den nakletti 
ki, o §6yle demi§ : Harut ve Mar:ut gokyiiziiniin meleklerinden iki melek 
idiler. Bununla Allah Teala'mn «ve Babil'deki iki melege» ayetini kas
detmi§ti. Bunu Hafiz Ebu Bekr tbn Merduyeh ~efsirinde kendi sene
diyle merfu olarak Hz. Ali'den nakleder. Ancak bu rivayet bu §ekliyle 
sabit olamaz. Sonra ibn Merduye~, iki ayn yoldan Hz. Ali'den rivayet 
eder ki o, Rasulullah (s.a.) m §6yle dedigini nakletmi§ :Allah Ziihre'ye 
la'net etsin, o Harut ve Marut isimli iki melegi kandnmi§tl. Bu rivayet 
de aym §ekilde sahih degildir. Miinkerdir. Dogrusu en iyisini Allah 
bilir. 

ibn Cerir der ki; bana Mtisenna ibn ibrahim ... ibn Mes'ud ve ibn 
Abbas'dan nakletti ki, ikisi birden §6yle demi§ler: Ademogullan ~ogahp 
Allah'a isyan edince, melekler, insanlann aleyhinde daglar ve yeryiizii
ne seslenerek Rabbimiz onlan hala helak etmiyecek misin? dediler. Bu
nun iizerine Allah Teala meleklere; Ben sizin kalplerinizden §ehveti ve 
§eytam kaldlrd1m, eger onlan kalbinize yerle§tirecek olursam, siz de 
aym §eyleri yaparsm1z, buyur'!u. Onlar boyle bir imtihanla kar§Ila§mi§ 
olsalardi, kendilerini koruyacaklanm soylediler. Bunun iizerine Allah, 
onlara en se~kininizden iki melek se~iniz diye vahyetti. Onlar da Harut 
ve Marut'u se~tiler. Bu . ikisi yeryiiziine indirildiler. Ziihre de onlarm 

yamna iranli bir kadm §eklinde -ki ona Bizaht ( .::.....>~ ) diyorlar

di- indirildi. Ziihre onlan giinaha siiriikledi. Melekler, iman edenler i~in . 

Allah'tan rp.agfiret dileyerek Rabl,Imiz, Sen her §eyi bilgin ve merha
metinle ku§atmi§Sm, diyorlardL Onlar sue; i§leyince yeryiiziinde bulu
nanlar ic;in magfiret dilediler. Dikkat edin muhakkak ki Allah Gafur, 
Rahim oland1r. Onlan diinya ve ahiret azab1 arasmda birisini sec;mekte 
muhayyer b1rakti, onlar da diinya azab1ru se~1iler. 

Tefsir, C. II, F . 29 
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ibn Ebu Hatim der ki; bana batbam ... Mucahid'den nakletti ki, o 
§oyle derni§: Ben bir seferde Abdullah ibn Omer'le bera;ber konaklarnl§
tlrn. Gece bastmnca ogluna dedi ki, bak bakahm klzilYildiz dogdu mu? 
Ona ne merhaba ·ne ae ehlen ve sehlen. Allah onu• ya§atmastn, c;unki.i 
o iki melegin arkada§Iqlr. Melekler derni§lerdi ki; Ey Rabb1rn1z, haram 
yere kan ak1tan, senin yasaklanm c;igneyen ve yeryuzunde fesad <;lka
ran gunahkarlan nic;in hala b1rak1yorsun? Allah, ben onlan imtihan 
ediyorum. Eger onlan imtihan ettigim gibi sizi de imtihan etseydim 
onlann yaptlklann1n aymsm1 siz de yapardni1z, buyurdu. Onlar, hay1r 
dediler. Bunun uzeri~e Allah sec;kinlerinizden iki ki§iyi sec;in, buyur
du. Onlar da Harut ve Marut'u sec;tiler. Allah onlara buyurdu ki : Ben 
sizi yeryiiziine indirecegim; §irk kO§rnamak, zina etmemek ve hiyanet 
etmemek uzere sizden soz alacag1m. Onlar yeryuzune indirildiler. Uzer
lerine de kadm sevgisi indirildi. Allah Ziihre'yi guzel bir kadm §eklinde 
yeryiizU:ne indirdi. Zuhre onlan goriince, onu ba§tan <;Ikarmak istediler. 
0, ben oyle bir dinin mensubuyum ki, ancak o dine bagh olanlar bana 
yakla§abilirler, dedi. Harut ve Marut, senin. dinin nedir? dediler. Mecu
siliktir, dedi. Onlar, -§irk gibi bir §eye biz yakla§amaytz dediler. Zuhre 

: Allah'm diledigi surece onlarm yarunda kaldi. Onlar Ziihre'ye ula§rnak 
istediler o istediginiz sizin olabilir, ancak benim bir e§irn var, o . bu 

· durumdan haberdar olursa rezil olmay1 istemem, dedi. Eger benim di
nime uyar· ve beni goge c;1karma §art1rn1 yerine getirirseniz ben de sizin 
olurum. Bunun iizerine Harut ve Marut onun dinini kabul ettiler ve 
istedikieri §ekilde onunla birle§tiler. Sonra goge yukselince onlar du
§iiriildiiler, kanatlan klnld1. Ba§lad1lar korku ve pi§rnanhk ic;inde ag:. 
lamaya. · 

0 giin yeryiiziinde bir peygamber vard1 ki, iki cuma arasmda AI
lah'a dua ederdi ve cuma gfulu gelince duasma icabet edilirdi. Harut 
ile Marut faianca (peygambere) gitsek de, ondan bizim i<;in tevbe et
mesini istesek, dediler ve on.un yamna vard1lar. 0, kendilerine dedi ki: 
Allah size merhamet etsin, yeryiizii halkmdan olan bir ki§i gokyiizii 
halk1 ic;in neier isteyebilir? Harut ile Marut dediler ki; dogrusu biz im
tih~n olunduk. 0 da oyleyse siz cuma giinii gelin, dedi. Cuma giinii 
onun yamna varchlar. Peygamber kendilerine sizin hakk1mzda hit; bir 
cevap alamadlm, ertesi cuma gelin dedi. Ertesi cuma onun yamna gei-
diler, 0, Harut ile Marut'a siz muhayyer birakildimz, isterseniz bu diin
yada bagl§lamp ahirette azaba ugratllacakSllllZ, isterseniz bu diiriyada 
azaba ugratlhp k1yamet giiniinde Allah'm verecegi hiikme nza goste
rece~siniz. Diledigtnizi sec;in~ dedi. Biri dedi ki; dunya ne ki? <;ok az bir 
§ey kald1. Digeri ise yaz1klar olsun sana, ba§lang1c;ta ben senin emrine 
itaat ettim, §irndi de sen bana itaat et, gec;ici bir azabla kahc1 bir azab 
bir olur mu? Biz k1yamet giinu Allah'm hiikmune havale ediliyoruz, o 
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zaman bizi azablandirmasmdan korkanm, dedi. Digeri dedi ki; hay1r 
Allah bizim ahiret azabmdan ka~marak diinya azabm1 tercih ettigimizi 

· bildiginden, her -iki diinyada da bizi azablandirmayacagm1 umanm, de
di. Diinya azabm1 tercih ettiler. Boylece onlar ate§le dolu bir kuyuda- -
demirden palangalar iizerine konularak a§ag1dan yukanya ve yukandan 
a§aglya dogru ~ekilerek azab edildiler. 

Bu . rivayetin Abdullah ibn Omer'e isnadi saglamd1r. Daha once, 
Ibn Cerir'in Muaviye ibn Salih kanahyla Nafi'den naklettigi rivayet ge~
mi§ti. Bu, hem subut, hem de isnad bak1mmdan daha saglamd1r. Ay
nca bu rivayet -dogruyu Allah bilir ya- ibn Omer'in Ka'b'dan nak
lettigi rivayettendir. Nitekim daha once Salim,'in babasmdan naklettigi 
rivayette bu husus ge~mi§ti. Zuhre y1ld1zmm giizel bir kadm §eklinde 
yeryii'zu,ne indigini belirten rivayet ve Hz. Ali'den nakledilen ha~er ise 
cidden garibtir. 

Bu konuda_varid alan en uygun haber ibn Ebu Hatim'in ... ibn Ab
bas (r.a.) dan naklettigi rivayettir. ibn f\bbas der ki : Hz. Adem'den son
ra insanlar Allah'1 inkar edip gunahlar i§ledikleri zaman; gokteki me
lekler dediler ki·: Ey Rabb1m1z, bu kainat1 kullann i~in yarattm ve on
larm sana itaat etmesini istedin. Fakat onlar, burada i§ledikleri su~u 
i§l~diler, kufiirleri irtikab etti~er, caria kiychlar, haram mal yediler, zi
na ettiler, hlrSlZhk ettiler, i~ki i~tiler. ·Melekler insanlarm aleyhinde soz
ler si;)yliiyorlar ve onlan ma'zur gormuyorlard1. Kendilerine bunun bir 
gayb oldugu soylenince ,yine insanlan ma'zur gormediler. Bunun uze
rine cci~inizden se~kin iki melek se~in, op.lara emirler verecegim yasak- . 
lar koyacag1m» denildi. Melekler de Harut ile Marut'u se~tiler. Bu iki 
melek yeryuzune indirildi ve ademogluna verilen §ehvetler onlara da 
verildi. Allah Teala yalmz kendisine ibadet etmelerini ve hi~ bir §eyi 
O'na §irk ko§mamalanm emretti. Cana k1ymay1 ve adam oldurmeyi ya
sakladl, haram mal yemeyi men'etti, zinayi, hirsizllgi ve i~kiyi haram 
k1ld1. Bu iki melek bir zaman insanlar arasmda yeryiizunde h~ ile huk
mederek ya§ad1lar. Bu donem idris (a.s.) in devri idi. 0 devirde gokyu
zunde Zuhre y1ldlZl nas1l diger y1ld1zlardan daha guzelse, oteki kadm
lardan da daha guzel alan bir kadm vardi. Bu iki melek, o kadmm ya
lllJ\a geldiler ve onu elde etmek istediler. J>_adm, kendinin dinine ve yo
luna baglanmad1k~a bunu kabul etmeyecegini soyledi. Onlar kadmm 
dinini sordular. 0 , kendilerine bir put ~1kararak dedi ki ; i§te ben bu 
puta tapanm. 0 iki melek, biz puta tapmak geregi duymay1z, dediler ve 
gittiler. Allah'm takdir ettigi bir sure kald1lar, sonra tekrar kadma gel
diler ve onu elde etmek istediler, kadm aym §ekilde davrand1. Onlar 
tekrar gittiler. Sonra kadma gelerek onu elde etmek istediler, kadm on
larm puta tapmaktan ka~mdlklanm goriince dedi ki; uc; §eyden birini 
se~in : Ya §U puta tapm, ya §U cana k1ym, ya da §U i~kiden i~in. 0 iki 
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· melek, buni~r gerekmez dediler. En basiti ve ehven elam ic;kidir, diyerek_ 
ic;kiyi ic;tiler, sarho§ oldular. Nihayet kadmla birle§tiler ve halkm ken
dilerinden haberdar olmasmdan korkarak, kad1m oldurdiiler. Sarho§-' 
l1,1ktan ay11Ip i§ledikleri hatayt fark_ edince, goge yukselmek istedilerse ·de 
i:)una guc; yetiremediler, goge' c;1kmalanna engel ohindu. Ve kendileriUe 
gok halk1 arasmdaki perdeler kaldinldi. Melekler, onlann yapt1klar1na 
baktilar ye hayretler ic;erisinde l,taldilar. 0 zaman, daha az bilenin da
ha az korktugunu anlayarak yeryuztinde bulunanlar igin Allah'dan ba
gi~lanma dilediler. i§te nazil olan «Melekler de hamd ile Rabblar1m tes
bih ederler . ve yerytizunde bulunaniar ic;in magfiret dilerler» ayeti hu
nu anlatmaktadir. Harut ile Marut'a, «ya dunya azabmi veya ahiret 
azabm1 tercih edin» denild~. Onlar da 11d\iriya, azab1 c;abuk biter, ahiret 
azabl ise bitmek tukenmek bilmez» diyerek dtinya azabim tercih et.ti· 
ler. Bunun uzerine onlar Babil'e getirlldiler orada azablandinldilar. 

Hakim, Mustedrek'inde uzun olarak Ebu Zekeriya el-Anberi kana
llyla Hukkam tbn Selm el-Razi'den bu rivayeti nakleder. Bu zat sika 
bir ki§idir. 0 da Ebu Ca'fer el-Razi'den nakleder, sonra isnadmm sahih 
oldugunu soyler. Zuhre hakkmda rivayet edilenlerin en uygun olam 
bndur, dogruyu Allah bilir. (Zuhre konusunda Hz. Peygambere kadar 
uzatilan hadis; senedi §\ipheli bir hadistir. Selef'ten bu konuda rivayet 
edilen hadisler bu hadiste nrukledilenin di§ma c;Ikmaz. Bu hadislerin . 
baz1 isnadlan sahib olsa da ma'sum olan peygamberden geldigine dair 
haber, duyrha yoluyla sabit oldugu ve tam olarak tesbit edilemedigi ic;in, 
delilsiz israiliyat hurateleri olmaktan oteye gec;mez). 

ibn Ebu Hatim der ki; bana_ babam... ibn Abbas' dan nakletti ki : 
Dunya gogunun halki, yeryuzunun halkma baktllar, onlarm gunah i§· 
ledigini gordUier ve dediler ki : Ey RaJbb1m1z yeryiizu . halk1 gunah i!?Ie
mektedirler. Allah ise buyurdu ki: Siz benimle berabersiniz, on1ar ise 
benden uzaktirlar. Kendilerine denildi ki; ic;inizden uc; ki§iyi se~in. On
lar da yeryuzune inmek ve yeryuzu halk1 arasmda hukum vermek 
iizere aralarmdan uc; ki§iyi sec;tiler. Onlara ademogullanna verilmi§ 
olan §ehvet verildi, ic;k~ ic;memeleri ve cana k1ymamalan emredildi. Put.a 
tap~amalan ve zina etmemeleri bildirildi. ic;Ierinden birisi yere inmek
ten vazgec;ti ve o indirilmedi, diger ikisi yeryuziine indirildi. Bu iklsine 
((Munahiye>> ad1 verilen c;ok guzel bir kadm geldi. iki<>i birlikte ona tu
tuldular, sonra kadmm evine geldiler ve onun yamnda toplandllar, ka
dim elde etmek istediler. Kadm onlara §U ic;kimden ic;inceye, _ §U kom
~umu oldurunceye ve §U putuma tapmcaya kadar haytr, dedi. Onlar 
puta secde etmeyiz diyerek, ic;kiyi ic;meyi kabul ettiler. ic;kiyi ic;tiler, son
ra kom§uyu OldurdUler ve puta secde ettiler. Gokytizu halkma onlar 
gosterildi. Kadm, onlara dedi ki : Bana, si::iylediginiz zaman U<;tugunuz 
kelimeyi bildirin. Onlar da bu kelimeyi kendisine bildirdiler. Kadm, o 
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kelimeyi soyleyince u~tu ve bir koz haline dondu. i§te bu, Ziihre ad1 
verilen gok cismidir. 0 iki melege gelillce onlara Davud ·oglu Siileyman 
peygamber el~i olarak gonderildi ve dunya azabl ile ahiret azabl ara
smda tercih yapmalanru bildirdi. Onlar dunya aza.b1ru tercih ettile-r. 0 
gunden beri gtlkyuzu ile yeryuzu arasmda as1h durmaktad1rlar. Bu ifa
dede pek ~ok f~zlahklar, garal;letler ve ~irkinlikler vard1r, dogruyu en 
iyi Allah bilir. 

AbdurrezZaf der ki; Ma'mer, Ubeydull~h ibn Abdullah'dari naklet
ti ki; Harut ile !Marut il'leleklerden iki melek idiler ve insanlar arasm
da hiikmetmek uzere · yeryuzune · indirilmi§lerdi. Bunun sebebi; melek
lerin ademogullarmm hakimleriyle-. alay etmi§ olmalanydL 0 iki mel a
gin hukmunu almak uzere kendileril}e _ bir kad1n geldi, kadma tutul
dular. Sonra goge dogru yukseliyorlardl ki bu yukseli§le onlann ara
sma engel konuldu. Dunya azab1 ile ahiret azab1 ar_asmda / tercih yap
rrlklan bildirildi, onlar da dunya azab1ru tercih ettiler. Ma'mer Kata
de;nin §Oyle dedigini nakleder : Bu iki melek insanlara buyu ogretiyor
lardl, ancak onlardan «biz sadece fitneyiz sakm kiifretme>> demedik~e 
kimseye buyu ogretmemeled hususunda soz ·aimml§tl. 

Esbat, Suddi'den nakleder ki; o Harut ve Marut konusunda §oyle 
demi§; Harut ile :Marut, hukuml_erinden dolay1 yeryuzii halkma ta'n et-. 
tiler. Kendiierine denildi ki; ben ademogluna §ehvetin onunu verdim, 
onlar bu §ehvetle bana isyan ederler. Harut ve Marut dediler ki; Rab
bnmz sen o §ehvetlerin hepsini bize versen_ ve biz. yeryiiziine insek, 
adaletle hiikmederdik yine de. Allah Teala onlara buyutdu ki : Size · on 
§ehveti verdim, haydi yeryuzune inin ve insanlar arasmda hukum ve
rin. Bu i'ki melek Dunbavend'deki Babil'e indiler ve insanlar arasmda 
hiikum verdiler. Gunduz, ak§am oluncaya kadar hukumler veriyor, ak
:?amleyin goge yiikseliyor sabahleyin tekrar iniyorlard1. -Bu durum bOy
Ieee devam etti. Nihayet kocasmdan davac1 alan bir kadm geldi onlann 
yamna. Bu iki melek, kadmm guzelligine hayran oldular, kadmm arap
c;a ad1 «Ziihre>>, Nabatc;a «Bizahtn, Farsc;a «Anahit>> idi. Meleklerden 
biri _digerine dedi ki; o beni hayran b1raktl. Digeri de aym §eyi ben 
sana h;_atlrlatacaktlm, ama senden utand1m, dedi. Obiiru bunu kendisi
ne haiirlatsam m1? dedi. 0, evet ya Allah'm bize verecegi azab ne olacak 
de;di. Digeri Allah'm :r;ahmetini isteriz diye kar§Ihk verdi. Kadm koca
Sl~l dava etmek iizere yanlarma geldiginde kadma durumu anlatti. 
Kadm e§imiri aleyhinde hiikiim verinceye kadar kabul etmem, dedi. On· 
lar kadmm e§inin aleyhinde hukum verdiler. Sonra bir orende bulu§
mak mere sozle§tiler ve sozle§rne yerine geldiler. istedikleri §eyi yap
mak isteyince, kadm gokyuzune <;Ikrnaruz1 saglayan ve gokyiizunden 
inmenizi te'min eden sozu bana bildirmedik~e istediginizi yerine getir
mem, dedi. Bunun uzerine kadmm istedigini soylediler. Kadm o sozleri 
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soyleyince gokyiiziine yiikseldi. Ancak Allah Teala kadma inecegi soz
leri unutturdu ve kadm gokyiiziinde kald1. Allah onu bir y1ld1z haline 
getirdi. Nitekim Abdullah ibn Orner; o yild1z1 her gordiigiinde la'net 
okurdu ve derdi ki; Harut ve Marut'u ba§tan ~1karan budur. Harut ile 
Marut ak§am olunca goge ~1kmak istediler, a:ma buna gii~leri yetmedi. 
Felaketi o zaman anlad1lar ve diinya azab1 ile ahiret azab1 arasmda 
tercih yapmalan istendi. Onlar da diinya azabm1 tercih ettiler. 

ibn Ebu Nuceyh, Miicahid'den nakleder ki, o §Oyle demi§: Harut 
ve Marut'un durumuna gelince; melekler ademoglunun zulmiine hay
ret ettiler. Kendilerine kitaplar ve apa~1k belgeler geldigi halde inkar 
etmelerini kmadllar. Ra:blan onlara dedi ki : i~inizden iki melek se~in, 
onlan yeryiiziirie indireyim de ademogullan arasmda hiikiim versinler. 
Onlar da Harut ve Marut'u se~tiler. Allah onlan yeryiiziine indirirken 
'buyurdu ki: Siz ademoglunun zulmiinii ve giinah i§lemesini hayretle 
mi kar§Ihyorsunuz? Onlara ardarda kitaplar ve el~iler geldi, i§te sizinle 
benim aramda el~i de yak, istediginiz §eyi yapm, §Oyle §Oyle edin, boyle 
boyle ~agmn. Kendilerine emirler verdi, yasaklar koydu. Sonra bu iki 
melek insanlar arasmda Allah'a kendilerinden daha ~ok itaat eden bi
risi bulunmayacak tarzda yeryiiziine indiler, hiikiimler verdiler, adaletli 
davrand1lar. Giindiiz ademogullan arasmda, hiikiimler veriyorlard1, ak
§am olunca goge ~lklyor, meleklerle birlikte o1uyorlardl, sabah o1unca 
yeryiiziine iniyor ada1etli hiikiim veriyorlard1. Nihayet Ziihre yild1z1 <;ok 
giizel bir kadm §ekline girdirilerek davac1 durumunda gonderildi. On
lar kadimn aleyhinde hiikiim verdiler. Kadm ayaga kalkmca her biri 
i~inden kadm1 elde etmek istegini duydu. Biri digerine dedi ki; benim 
i~imden ge~en senin de i~inden ge~iyor. Obiirii de dogru, dedi. Bunun 
iizerine kadma haberci gonderdiler, gelsin lehinde hiikiim verelim, de,. 
diler. Kadm doniince onun lehinde hiikiim verdiler. Kadm onlarm ya
mna geldi, kadma ay1p yerlerini a~b1ar. · Onlann §ehveti kendi nefisle- · 
rinde idi, kadmlarla §ehvet ve lezzet konusunda ademogullan gibi degil
diler. i§, bu duruma 1gelince onlar imtihana <;ekildiler. Ziihre u~tu ve 
oldugu yere gitti, ak§am olunca onlar da goge ~lkmak istediler, ancak 
gokten kovuldular ve kendilerine izin verilmedi. Kanatlan onlan ta§l
madl. A.demogullarmdan bir ki§iden medet istediler. 0, yard1ma ge
lince; Rabbmabizim i~in dua et, dediler. A.demoglu, yeryiizii halk1, gok
yiizii hal~ma §efaat edebilir mi hi~? dedi. Onlar, biz Rabbmm seni gok
yiiziinde hay1rla yactettigini duymu§tuk, dediler. Ademoglu onlara bir 
giin verdi ve ertesi giin onlar i~in dua etti. Onun duasma kar§Ihk verildi 
ve kabul edildi. Boy1ece on1ar diinya azab1 ile ahiret azab1 arasmda 
muhayyer birakildilar. Biri arkada§ma bakarak dedi ki; bilmez misin 
Allah ahiretteki fevc fevc azab1 oylesine zor ve oylesine siireklidir. 
Diinyada ise onun gibi dokuz kat vard1r. Onlann Ba.bil'e indirilmeleri 
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ve orada azablandmlmalan buyuruldu, Miicahid, bu iki melegin demirle 
burada tutuklu ve as1ll bulundugunu, kanatlarmdan baglanmi§ olctuk
lanm one siirmii§tiir. 

Hanlt ve Manlt k1ssas1 Miicahid, Siiddi, Hasan, Katade, Ebu'l-Ali
ye, Ziihri, Rebi' ]bn Enes, Mukatil ibn Hayyan ve digerleri gibi tabiin
den bir topluluk tarafmdan rivayet edilmi§tir. Ge~mi§lerden ve sonra
kilerden bir~ok kimse de bu k1ssaY1 nakletmi§lerdir. Bunlann ozetine 
bakilacak olursa, tafsilatl konusundaki haberler israilogullarmm riva
yetlerine dayanmaktachr. <;iinkii bu konuda; kendi arzusuyla konu§ma
digi, ma'sum, dogru ve dogrulll-niill§ oldugu bilinen Hz. Peygambere ka
dar uzanan sahih, kes~nt'isiz bir isnad yoktur. Kur'an'm akl§mdan an
la§Ilan odur ki; k1ssa ozet olarak verilmi§ geni§ligine sergilenmemi§ ve 
uzun uzad1ya ac;Iklanmami§tlr. Biz Allah Teala'mn murad ettigi gibi 
Kur'an'da varid olan k1smma inanmz. f;liiphesiz ki ger~ek durumu en 
iyi Allah bilir. 

Bu konuda birc;ok garib rivayetler ve acayip hikayeler nakledilir ki, 
biz bunlara da dikkat ~ekmeyi uygun gordiik. 

imam Ebu Ca'fer Taberi der ki; Rebi' ibn · Siileyman bize Hz. 
Peygamberin e§i Hz . .Ai§e (r.a.) den nakletti ki, o ·§oyle demi§: Hz. Pey..: 
gamber heniiz yeni vefat etmi§ti ki Devmet'iil-Cendel halkmdlm bir 
kadm bana geldi ve Hz. Peygambere bir §ey soracagm1 soyledi. Kendi
sine sihir yaplldigmi ancak o buna uymad1gm1 belirtti. Hz. Ai§e (r.a.) 
Urve'ye dedi ki: Ey bac1mm oglu, onun Rasulullah (s.a.) 1 hayatta bu
lup da kendisine §ifa vermesini goremeyince aglad1gm1 gordiim, kadm 
agllyordu. Nihayet ben ona acidim, kadm dedi ki; ben mahvolmaktan 
korkuyorum, benim kocam bir sure benden aynld1. Bu s1rada ya§ll bir 
kadm yaruma geldi, ben de dururim ona ac;tlm ve dertlendim. Ya§ll ka
dm dedi ki, ·benim sana soyleyecegimi yaparsan, kocan geri gelir. Ak
§am olunca iki siyah kopekle yamma geldi. Kopeklerden birine ben, di
gerine o binrli. Hie; bir§ey olmami§ gibiydi. Nihayet Babil'e geldik ve 
durduk, orada ayaklanndan as1lm1~ iki adam vard1. Onlar, nic;in geldi
niz? dediler. Ben, biiyii bilir misiniz? dedim . . Onlar, ((biz sadece bir fit .. 
neyiz, sakm kiifretme don geri git» d~iler, ben donmekten kac;marak, 
hay1r gitmem dedim. Onlar git falanca tand1ra idranm yap dediler. 
Ben soylenilen yere gittim, ancak korkudan idranm1 yapamad1m. On
lar, yaptm m1 dediklerinde, evet dedim. Bir §ey gordiin mii dedikle
rinde, bir §ey gormedim dedim. 0 iki ki§i, oyleyse yapmaml§Slll git 
memleketine don sakm kiifretme dediler. Ben oldugum yerde kald1m 
ve gitmekten kac;md1m. Onlar falanca tand1ra git idrar yap oyleyse, . 
dediler. Ben oraya gittim titreyerek onlann yaruna dondiim ve yaptlm, 
dedim. Onlar, ne gordiin dediler, ben hie; bir §ey gormedim, dedim. On
lar, yalan soylersin yapmami§sm, git memleketine don, sakm kiifretme. 
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kendi i§inle ba§ba§a ol, dediler. Ben oldugum yerde direterek gitmekten 
kac;:md1m. 0 ikisi, oyleyse git §U tand1ra idrar yap, dediler, gittim oraya 
idrar yaptlm ve 0 anda demirden Zlrhlara burtirunU§ bir suvarinin ben
den <;:1ktlgm1 gordum. Suvari goge dogru gitti ve goremiyecegim §ekil
de kayboldu. Bunun uzerine o iki ki§inin yanma gelerek soylediginizi 
yaptmt, dedim. Onlar, ne gordun? dediklerinde, z1rhh bir siivari'nin 
benden <;:1k1p goge dogru gittigini gordum, sonunda o suvariyi izleyemez 
oldum, dedim. Onlar, i§te §imdi dogru soylersin, senden <;:Ikan o §ey 
imamnd1r, §imdi git dediler. Ben, beraberimde giden o kad.ma dedim 
ki; Vallahi ben bir §ey bilmiyorum, bu ikisi de bana hie;: bir §ey deme
diler. Kadm, evet dedi ne istersen artlk olur, §imdi §U bugday1 al ve 
ek, dedi. Ben de ektim, ol dedim bugday oldu, ye§er rledim, bugday 
ye§erdi, kuru dedim, bugday kurudu, ugun dedim, bugday ugundu, ek
mek ol dedim., bugday ekmek oldu. Ne istersem her §eyin avucumun 
ic;:inde oldugunu gorunce Allah' a andolsun ki pi§man old urn,. ve hie;: bir 
§ey yapmad1m, katiyen bir daha da yapmiyacagim, ey mu'minlerin ana
Sl, dedi. 

Bu olay1 ibn Ebu Hatim, Rebi' ibn SUleyman'dan yukarda gec;:
tigi gibi uzun uzad1ya nakleder ve sonunda §Unu Have eder: Ben Ra
sulullah (s.a.) m henuz vefat ettigi s1ralarda ashabma bu kom.:iyu sor-· 
dum, onlar o s1ralarda pek c;:oktular, ne diyeceklerini bilmediler, hepsi 
endi§elendiler ve bilmedikleri konularda fetva vermekten korktular. 
Sadece ibn _Abbas veyahut onun yanmda bulunanlardan birisinin Hz. 
Ai§e'ye; ke§ki babalarm sag olsalard1 veya birisi sag olsayd1, diye cevap 
verdigini nakleder. Hi§am der ki; eger o bize gelmi§ olsa_Ydl kendisine 
tazmin fetvasm1 verirdik. ibn Ebu Zenad der ki; Hi§am §oyle diyordu : 
Onlar takva ehli idiler ve Allah'dan korkarlardl. Sonra Hi§am der ki; 
aym durum bugun bizim ba§Iffilza gelseydi ahmaklann ve bilgisiz zora
kilige girenlerin nas1l ol<;Iuklanm gorurdun. Bu rivayetin Hz. Ai§e'ye 
isnad1 sahihtir. Nitekim bu rivayeti delil getirerek baz1lar1 buylicUlerin 
varhklarm ozunde yer edebildikleri kanaatini serdetmi§lerdir. Qunku bu 
olayda nakledilen kadm, bugdayt ekmi§ ve amnda da urun elde etmi§
tir. Bar§kalan da dediler ki; buylicUlerin hayal oyunundan ba§ka bir 
§eye gucu yetmez. Nitekim Allah Teala §oyle buyurur : «Halkm gozle
rini buyUleyerek onlan korkutmaya c;:ah§tllar ve buylik bir sihir getirdi
ler.» Ve yine Allah Teala buyurur ki; «BU.yUleri dolaytsiyla onun yuru
dugunu hayal ettiriyorlardl.» (Taha, 66) Buradan delil getirildi ki; 
Kur'an'da zikri gec;:en Babil Suddi ve digerlerinin dedigi gibi Dunba
vend Babil'i degil, Irak Babil'idir. Aynca Kur'an'da zikri gec;:en Babil'in 
Irak Babil'i olduguna delil; ibn Ebu Hatim'in ... Ebu Salih el-G1farl'den 
naklettigi §U rivayettir : Buna gore Ali ibn Ebu Talib (r.a.) bir sefe
rinde Babil'e ugrar, muezzin ikindi namazma c;:ag1r~m ezam okur. Fa-
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kat Hz. Ali oradan c;1kmca muezzine emreder, tekrar ezan okur ve na
mazm_! kllar. Bitirince der ki; benim sevgilim Rasulullah (s.a.) beni 
kabristanda ve Babil'de namaz k1lmaktan nehyetti, c;Unku· oras1 la'net
lenmi§tir. 

Ebu Davud der ki, bana Stileyman ibn Davud ... Ebu Salih el-Chfarl' 
den nakletti ki, Hz. Ali (r.a.) gezerken Babil'e ugraml§, muezzin ikindi 
namaz1yla onu namaza davet etmi§. Babil'den c;1kmca muezzine emret
mi§, ezan okunmu§, namazm1 k1lm1§ ve bitirince demi§ ki; benim sev
gilim Rasulullah (s.a.) beni kabristanda ve Babil topragmda namaz kll
maktan nehyetti. <;unku oras1 la'netlenmi§tir. Ahmed ibn Salih ... Ebu 
Salih el-G1fari kanahyla Hz. Ali'den Stileyman ibn Davud'un hadisiyle 

ayru anlamda olan bir rivayeti nakleder; ancak ( j ..r. ) kelimesi ye

rine ( t..:> ) kelimesini kullarur. Bu hadis Ebu Davud'a gore ha

sen'dir. Qtinku o bu hadisi rivayet etmi§ ve susmu§tur. Bu hadiste, f1khi 
huktim olarak Babil topragmda namaz kllmarun mekruh oldugu anla
tilmaktadlr. Nitekim Rasulullah (s.a.) m; ancak aglad1klan takdirde 
evlerine girebilecegi, aksi takdirde girmesi yasak olan, Semud diyarm-
da da namaz k1lmas1 mekruh sayilmi§tlr. . 

Hey'et ashab1 (astronomi bilginleri) derler ki; Irak 1kliminde bu
lunan Babil'in okyanus · denilen Bat1 Atlas denizine uzakhg1 70 derece
dir. Bu, boylam bak1mmdan boyledir, enlem baklmmda ise onun gtiney 
tarafmdan yerytiztintin ortasma -ki bu, Ekvator c;izgisinin tizerine 
denk gelir- uzakhg1 ise 32 derecedir. Allah en iyisini bilendir. 

«Biz ancak bir fitneyjz sakrn kufretme demedikc;e kimseye sihir og
retmezlerdi» kavline gelince; Ebu Ca'fer el-Razi ... ibn Abbas'dan nak
leder ki, o §oyle demi§ : Onlara birisi gelip de btiyti ogrenmek isterse 
o ki~iyi §iddetle nehyederler ve ona derlerdi ki; biz sadece bir fitneyiz 
sakm ktifretme, c;unku onlar hayn ve §erri, kufru ve imam bilmi§lerdi 
ve sihrin ktiftir oldugunu biliyorlardl. Eger gelen ki§i 1srar eder ve on
larm saztinti tutmazsa, onun falanca ve falanca yere gitmesini emre
derlerdi. Oraya vardlgmda §eytan onlara gorunur ve buytiyu ogretir
di. Buyu ogrenince de onlardan nur dl§an c;1kard1. Parlayarak goge 
dogru gittigmi gorunce eyvah benne yapacagun? derlerdi. 

Hasan el-Basri bu ayetin tefsirinde der ki; evet her iki melek buyti 
ile indirilmi§ti ki Allah'm insanlan. imtihan etmeyi istedigi bir tecrtibe 
ile denenmeyi ogrensinler. ccAllah, onlardan biz ancak bir fitneyiz sakm 
ktifretme demedikc;e kimseye bUyU ogretmiyeceklerine>> dair sOZ alml§
tl. Bu gorti§ti ibn.-Ebu Hatim de rivayet ·eder. Katade de der ki; on
lardan biz tecrtibe · ic;in gonderllmi§ bir fitneyiz, sakm ktifretme deme
dikc;e kimseye sihir ogretmeyeceklerine dair s6z alml§tlk. Stiddi der ki; 
bu iki melege buyu ogrenmek isteyen geld;iginde; onlar, o ki§iye ogiit 
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verirler ve derlerdi ki; sakm kufretme biz sadece bir fitneyiz. Ki§i vaz
g~mez ve 1srar ederse, ona haydi git, §U killtin uzerine idranm yap, 
derlerdi. Eger o ki§i Idrar yaparsa, ondan bir nur di§an ~1kar ve piu
layarak gokytiztine giderdi ki i§te bu imandl. Sonra duman §eklinde 
bir §ey gelir buttin duyu organlanndan i~eri girerdi ki, bu da Allah'm 
gazab1yd1. Ki§i bunlan bildirince o iki melek de . kendilerine sihir og-

. retirlerdi. I§te Allah Teala'mn : «Biz sadece bir fitneyiz, sakm kufret
me demedik~e kimseye sihir ogretmezlerdi.» kav\inin manasl budur. 
Suneyd ·Haccac yoluyla ibn Ctireyc'den nakleder ki; o bu ayetin tef
sirinde §oyle demi§tir : Kafirden ba§ka kimse buyuye cesaret edemez. 

Fitne, imtihan ve tecrfi,be demektir ... Allah Teala'mn Hz. Musa'dan 
sozederken buyurmu§ oldugu : «Bu ancak senin i<;in bir imtihandirn kav
lindeki fitne kelimesi de bu manayad1r. Baz1lan bu ayeti delil gostererek, 
sihir ogretenin kafir olacagm1 soylemi§lerdir. Buna delil olarak HafiZ 
Ebubekr el-Bezzar'm ... Abdullah'dan naklettigi §U hadis-i §erifi gosteri
lir : ((Kim bir kahine veya b.uyuciiye gider de, onun soyledigini dogrular
sa Muhammed (s.a.) e indirilmi§ olana kiifretmi§ olur.» Bu hadisin ls
nadl saglamdlr bu konuda ba§ka deliller de vardir. 

«0 ikisinden ki§i ile kansmm arasm1 aYlracak §eyleri ogreniyor
lardl.>l Yani Harut ve Marut'tan ogrendikleri sihirle ~irkin fiilleri ya
iJiyorlardL Oyle ki kan ile kocasmm arasm1 aYlracak kotu davram§
larda bulunuyorlardl. Birbiriyle uyu§an ve anla§an kan kocanm ara
smt aymyorlard1 ki, bu §eytanlarm i§idir. Nitekim Muslim'in Sahih'in
de; A'me§'in Ca·bir ibn Abdullah'dan naklettigi hadiste, Rasulullah 
(s.a.) §oyle buyurur: 

Dogrusu §eytan tahtm1 suyun uzerine kondurur, sonra el~ilerini 
insanlar arasma gonderir. Onlardan §eytamn yamnda mertebesi en 
yakm olam fitnesi en buyuk olamd1r. i~lerinden ·biri gelip der ki: Ben 
falanca iie beraberdim ve nihayet onu yalmz b1raktlg1mda §oyle diyor
du. Bunun uzerine iblis, haYir Allah'a andolsun ki sen bir §ey yapmt§ 
degilsin, der. Bir digeri gelir v~ der ki; ben falancaYI b1rakt1g1mda onun
la e§inin arastm ay1rm1§tlm. iblis, onu yamna yakla§tmr ve ona tutu
narak ne guzelsin sen, der. (Muslim, .Sahih, Kitab el;.Ktyame, VIII, 138) 

Buyu yoluyla e§lerin aras1m aYlrmanm sebebi, erkek veya kadm
dan, birini digerine kotti v_e c;irkin gosterme vehmidir. Yahut ktzdtrmak 
ve ho§landtrmamak gibi aYlrmayl gerektiren sebeplerden birini yapma 
neticesinde aynlma ortaya ~1kar. 

«Onlar buyti ile Allah'm izni olmad1k~a kimseye zarar verici de
gillerdi.>> kavli hakkmda Sufyan el-Sevri der ki; ancak Allah'm hukmu 
ile . zarar verebilirlerdi. Muhammed ibn Ishak der ki; Allah'm ancak 
onlan istedikleriyle ba§ba§a b1rakmas1 sonucu zarar verebilirlerdi. Ha
san el-Basri der ki; evet Allah diledigine onlan musallat k1lar, dileme-
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digine de musallat kJ.lmaz. Allah'm izni olmadan onlar kimseye zarar 
veremezler. Nitekim bu ayette de Allah bunu ifade ediyor. Hasan der 
ld.; ·bu sihir ancak onun i~ine giren kimseye zarar verebilir. 

«Kendilerine zarar veren fakat fayda vermeyen §eyleri ogreniyor
lardJ..» Yani dinlerine zarar verip .zarara denk gelecek bir ·fayda sagla
mayan §eyleri ogreniyorlardJ.. 

«Andolsun ki onlar, sihri satm alan kimse i~in ahirette hie; bir na
sip· olm1yacagm1 biliyorlard1.n Yani Rasulullah (s.a.) a tab~ olmak ye
rine sihri benimseyen yahudiler, bu davram§ta bulunanlarm ahirette 
hi~ bir nasibi olm1yacagm1 biliyorlard1. ibn Abbas, Miicahid ve Suddi 

buradaki ( J')b. ) kelimesi,nin nasib oldugunu belirtmi§lerdir. Ab

durrezzak Ma'mer kanallyla Katade'den nakleder ki; J:m ayetin, C<Onlar 
ic;in ahirette hie; bir yon yoktur» anlamma geldigini soylemi§tir. Katade 
der ki; Hasan ise, onlann hie; bir dini yoktur manasma geldigini· soy
lemi§tir. Sa'd, Katade'den naklen der :ki, . ehl-i kitab Allah'm kendile
rinden ald1g1 ahid uyannca biiyiic\ilerin ahirette hi~ bir nasibi olma
d1gm1 biliyorlardJ., demektir. 

<<Ne fena bir §ey kar§Ihgmda nefislerini sattllar. ~ayet bilmi§ olsa
la:rdt.» 

<<Eger onlar inanmi§ ve sakmml§ olsalard1 Allah katnidaki sevab da
ha haytrll olurdu. Ke§ki bilselerdi.>> 

Allah Teala buyuruyor ki; inanmak ve Rasulullah'a tabi olmak ye
rine koyduklarl §eyler ne kadar kotiidiir. Eger bilgileri olsayd1 kendi
lerine verilen ogutten faydalamrlardJ.. Onlar, . §a yet Allah' a ve Rasii
liine iman edip haramlardan sakJ.nsalard1 bu, kendileri i~in Allah katm· 
da daha c;ok sevab temin ederdi. Kendilerinin sec;tikleri ve begendikleri 
§eylerden daha c;ok netice saglard1. Nitekim Allah Teala bir ba§ka ayet
te §Oyle buyurur : 

<<Kendilerine ilim verilmi§ olanlar da dediler ki; yaz1klar olsun 
size, Allah'm iman edip salih amel i§leyenlere verdigi sevab daha ha
yirhdir, ona ancak sabredenler ula§tltlhr.» 

<<Eger onlar inanrm§ ve sakmrm§ olsalardv> ayetini biiyiicUleri tek
fir edenler delil getirmektedir. Nitekim Ahmed ibn Hanbel'den nakle
dilen rivayet ve seleften bir grubun sozu ·boyledir. BaZilan dediler ki; 
buyiicUler tekfir edilmez, sadece onlarm boynu vurularak hadd-i §er'i 
tatbik olunur. tma'm ~afii ve Ahmed tbn Hanbel'in naklettigi rivayete 
gore, Siifyan, Amr ibn Dinar'dan nakleder ki; o Biicale ibn Abede'nin 
·§oyle dedigini duymu§tur. Hattab oglu Orner (r.a.) ona yazmi§ ve em
retmi§ ki; her erkek ve di§i biiyiiciiyii oldiiriin. 0 der ki; biz iic; erkek 
biiyiiciiyii oldurdiik. Bu rivayeti Buhari de Sahih'inde tahric eder. Ay
m §ekilde niii'minlerin anas1 Hafsa'ya cariyelerinden birisinin biiyii 
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yapt1g1 ve onun emriyle bu cariyenin o:Cdiirilldiigii rivayeti de sahih
tir. Ahmed ibn Hanbel der ki; Peygamberin ashabmdan ii~ ki§iden, 
biiyiiciilerin oldiiriilmesine dair sahih rivayet nakledilmi§tir. 

Tirmizi, ismail ibn Miislim'in hadisinde Hasan ve Ciindub el-Ezdi' 
den nakleder ki, o §Oyle demi§ : 

Rasulullah (s.a.) «biiyiiciiniin haddi, kll1~la (boynunun) vurulma
Sldlr.» buyurmu§tur. Sonra Tirmizi der ki; biz bu hadisi bu §ekilde 
merfu olarak taruyoruz. ismail ibn Miislim, hadiste zaylf sayll1r, sa
hih oJan bu hadisin Ciindub'den mevkuf §ekilde nakledilmi§ olmas1d1r. 
Ben derim ki; bu hadisi Taberani bir ba§ka §ekilde Hasan ve Ciindub 
yoluy-la merfu ·olarak rivayet eder. Dogruyu en-iyi Allah bilir. 

Miiteaddit yollarla nakledilir ki; Velid ibn Ukbe'nin yanmda bir 
biiyiicii varffil§, oniinde oynar ve adam1n ba§tm u~urur sonra ~agmr 
ve ba§l yerine koyarmt§. Bunu goren halk, SiibhA.nallah 6liileri dirilti· 
yor, dermi§. MuhA.cirlerin salihlerinden bir ki§i (fisd el-Gabe'de bu ki§i
nin C"{\ndllb ibn KA.'b el-Ezdi oldugu nakledilir, I, 361) bunu gorUnce, 
ertesi gun k11lcma sanlarak adamm oyununu oynad1g1 yere _gelmi§, . 
biiyiiciiniin boynunu vurmu§ ve demi§ ki; eger biiyiicii dogru soyliiyor
sa kendi kendini dirilt.sin. Sonra Allah Teala'nm : «Siz gore gore bii
yiiciiye mi uyuyorsunuz?n kavlini okumu§. Velid burta klZffil§, ~ilnltil 
adama bOyle bir davram§ i~in miisaade vermemi§ imi§. Sonra onu 
hapsetmi§ !akat bir sure sonra btrakmi§, Allah en iyi bilendir. Ebu 
Bekr el-Hallal der ki; bize Abdullah ibn Ahmed ibn Han bel. .. Harise'den 
nakleder ki; ernirlerden birisinin yamnda bir adam oynuyormu§. Ciin
dub klltcm1 ku§anarak gelmi§ ve onu Oldii_rmii§. Harise der ki; onun 
biiyiicii oldugunu zannediyorum. Safil merhllm Hz. Omer'in ve Hafsa'
nm hadisesini sihrin §ir~ oldugu konusuna hamletmi§tir. En iyisinl 
bilen Allah'tir. 

F. Razi'nin Sihirle :hgili Gorii§leri : 

Ebu Abdullah Fahreddin el-Razi tefsirinde nakleder ki; Mu'tezlle 
biiyiiniin_ varh~m inkar etmi§tir. RAzi der ki; hatta onlar biiyiiniin var
llgma inananlan katir saymt§lardlr. Siinnet ehline gelince, onlar biiyii
ciiniin havada u~abilecegini, insam merkep §ekline ~evirebilecegini, 

merkebi insan §ekline dondiirebilecegini cA.iz gormii§lerdir. Ancak de
mi§lerdir ki; btiyiicii o biiyiileri yaparken ve belirli sozleri soylerken ya
ratan Allah'tlr~ Biiyiiciiniin yapt1~ §eyleri yaratan felek veya ytld_tz de-
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gildir. Ancak filozoflar, Miineccimler ve Sabiiler bunun tersini kabui 
ederler. Sonra Razi, sihrin meydana geldigine ve Allah'm yaratmas1yla 
olduguna delil olarak Allah Teala'nm: «Halbuki bunlar Allah'm izni 
olmad1k~a o sihirle kimseye zarar verici degillerdi.ll ayetini gostermek
tedir. Haberlerde de Rasulullah (s.a.) a biiyii yap1ldlg1 variddir, Sihir, 
Peygamberi etkilemi§tir. Keza zikri ge~en kadmm Hz. Ai§e ile olan k1s
sas1ru delil getirirler. 0 kadmm Babil'e gittigi, sihir ogrendigi konu
sundaki nakillerini ornek verirler. R~zi bu kitapta bir~ok hikayeler zik
rettikten ~nra der ki : 

Be§inci mes'ele, biiyiiyii bilmenin ~irkin ve yasak olmad1g1 konu
sundadlr. Muhakklklar bu konuda ittifak etmi§lerdir. <;iinkii bilgi ken
diliginden §ereflidir. Aynca Allah Teala'nm «Hi~ bilenleile bilmeyenler 
bir olur mu?» kavli umum ifade etmektedir. Eger biiyii bilinmemi§ ol
saydl, onunla mucize arasmdaki fark da kavranamazd1. Mu'cizenin, 
mu'cize oldugunu bilmek vacibdir. Vacibin dayand1g1 §ey de vacibdir. 
Bu ise biiyiiyii ogrenmeye ~all§manm vacib olmasm1 gerektirir. Vacib 
olan bir §ey, nas1l kendiliginden haram ve ~irkin olabilir? Bu mes'ele
de, harfi harfine Razi'nin ifadesi bu. Bu ifadeye birka~ bak1mdan goz . 
a tmak gerekir : . 

Birincisi : Onun ((sihir ogrenme kendiliginden ~irkin degildir» so
ziidiir. Eger Razi bununla aklen ~irkin olmad1gm1 kasdediyorsa, onun 
muhalifi olan mu'tezile bunu aklen miimkiin gormiiyor. Eger §er'an 
~irkin olmadigml kasdediyorsa, . bu a yet-i kerime'de sihir ogrenmenin 
~irkinligi anlatllmaktadlr. Sahih hadiste de «bir bak1c1ya veya kahine 
giden kimse Muhammed (s.a.) e indirilmi§ olana kiifretmi§tir» buyunil
maktadlr. Siinen kitaplarmda da «kim bir diigiimii baglar ve ona iifii
riirse biiyii yapml§tlr» buyurulur. «Sihir ogrenmenin yasak olmad1g1 
konusunda muhakk1klar ittifak etmi§lerdir» •soziine gelince, zikrettigi
miz ayet ve hadislerin kar§lSmda yasak olmadl~ nas1l soylenebilir? 
Muhakk1klann ittifak etmesi, ulemamn imamlannm veya «;!Ogunlugu
nun bu noktada karar vermi§ olmalanm gerektirir. ~oyle bir karar 
var m1dlr? Aynca Razi, biiyiiyii Allah Teala'nm: «Hi~ bilenlerle bil
meyenler bir olur mu?» ayetinin umumu i~erisfne girdirmektedir ki, 
bunun da iizerinde durniak gerekir. <;iinkii bu ayet §er'i bilgileri bilen
leri ovmek i~indir. Sen biiyiiniin §er'i bilgilerden oldugunu nas1l soyle
yebilirsin? Sonra gori.i§iinii ilerleterek, mucizeyi bilmenin ancak biiyiiyii 
bilmekle miimkiin olabilecegini, dolaytslyla biiyii ogrenmenin vacib ol
dugunu soylemesi zaytf, hatta fasid bir gorii§tiir. <;iinkii bizim peygam
berimizin mucizelerinin en biiyiigii Kur'an-1 Azim'dir. Batll onun oniin
den ve ardmdan s1zmaz, o Hakim ve Hamid katmdan indirilmedir. Kal
dl ki mu'cizenin mu'cize oldugunu bilmek, biiyiiyii bilmeyi gerektirmez. 
Aynca malumdur ki; sahabe ve tabiin ile miisliimanlann imamlarmm 
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umumu mucizeyi biliyorlar ve onunla diger §eyleri birbirinden ay1rd 
ediyorlard1, ama buyii bilmiyorlardl, ogrenme~lerdi ve ogretmemi§
lerdi. En iyiyi Allah bilir. Sonra Ebu. Abdullah Razi sihrin ~e§itlerini 
sayarak bunun sekiz turlu oldugunu sayler. 

1 - Kildanilerin veya Ke§danilerin buyiisu. Onlar yedi gezegene 
tap1yorlardl ve bunlann, kainat1 idare ettigini hay1r ve §errin dunyaya 
onlar vas1tas1yla geldigini soylUyorlardl. Bunlara ibrahim (a.~.) pey
gamber olarak gonderilmi§ ve goru§lerini ibtal etmi§, mezheplerini red- ., 
detmi§tir. Kadi ibn Hallikan ve digerlerinin zikrettiklerine gore Razi 
el-S1rr el-Mektum fi muhatabeti'l-§ems ve'l-Nucum» isimli ona atfedilen 
eserde bu konuyu derinligine zikretmi§tir. Denir ki; Razi hu fikrinden 
doh\yt tevbe etmi§tir. Yine denir ki; o buyiiniin onemini ortaya koymak 
i~in bu eserini i~har etmi§tir, yoksa ona inandl~ i~in degil. Tahmin. 
edilen de budur. Bu eseriride onlann bu yedi gezegenden her birine na-
sll hitap ettiklerini, ona kar§l yaptlklan davranl§lan, kestikleri kurban
larl ve giydikleri elbiseleri anlatlr. 

2 - Evha~· ve · kuvvetli ruh sahiplerinin buyiisu. Sonra Razi veh
min ruhlar uzerinde t~siri oldugunu belirterek der ki; bir insan topra
gm uzerine konulmU§ olan kopru uzerinde yuruyebilir, ama 1rmagm 
veya benz~ri _§eyin uzerine uzatllrm§ olan kalasm uzerinden yiiruyemez 
ve daha buna berizer gor'(i§ler. Razi der ki : doktorlar surekli . burnu 
kanayamn kirm1z1 klz1l §eylere bakmasm1, sar'almm da donen veya par
lak §eylere ·bakmasml yasaklami§lardlr. Butu.n bunlar ruhlarm evha
.ma ba§. egici §ekilde yaratllrm§ olmasmdan ileri gelmektedir. Razi der 
ki; ak1l sahipleri goz degmesinin h3!k oldugunda ittifak etmi§lerdir. 0 , 
buna delil olarak Rasulullah (s.a.) dan nakledilen ve sahih olara~ sa
bit olan hadisi gosterir. Rasulullah buyurur ki «goz haktlr. Eger kaderi 
bir §ey ge~ebilecek olsayd1, goz ge~erdi.» Razi der ki; bunu bildikten son
ra biz §oyle deriz : Bu gibi hareketleri yapan ruh bazan ~ok kuvvetli 
olabiiir. Bu §eyleri yaparken alet ve edevA.t kullanmaya gerek duymaz; 
Bazan da zay1f olur, aletlerden yardlm alma geregini duyar. Bunun tah~ 
kikl §6yledir : Ruh bedenden iistUn olur, gok alemine ~ekilmeye fazlaca 
arzu duyarsa 0, semavi . ruhlardan bir ruh gibi olur ve bu alemin ·mad
desine tesir gucu kazamr. Eger zaytf olursa bedenin yap1sma fazlas1yla 
ili§ir ve o zaman da sadece bedene hukmedebilir. Bu pastahgm tedavisi 
i~in g1day1 azaltmak gerektigini, halktan ve gosteri§ten s1ynlmak ica
bettigini sayler. 

Ben derim ki; Razi'nin i§aret ettigi bu husus, duruma hakim ol
maktlr. Bu da iki §ekilde olur: Bazan me§rti ve dogru yolla Allah'm ve 
RasUlunun emrettigini yerine getirmek ve nehyettiginden kac;mmakla 
ollir. Bu hal Alfah Teala'ntn bu ummetin salih kullanna lutfettigi kera
metlel' ve lutuflardir. f}eriat dilinde buna sihir adl verilmez. Bazan da 
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bozuk bir hal ile olur. 0 halin sahibi Allah ve Rasilliiniin emrettigi 
§eye intisab etmez ve bu sebeple o konuda tasarruf saghyamaz. Bu da 
§eriata ayk1r1 davraaan bahts1zlann halidir. Bu hal, onlann Allah ka
tmda sevunli olduklanm gostermez. Nas1l Decca~ -Allah'm la'neti onun 
uzerine olsun......,.. bazan harikulade §eyler gosterirse ve bu konuda pek 
~ok hadis .varid olmu§Sa, bununla beraber o §er'an zemmedilerek la'
nete ugraml§Sa, §eriat-i Muhammediye'ye muha~efet edenlere berizeyen 
ki§iler de bOyledir. 0 §eriatm sahibine salat ve selamlarm en iisti.inii 
olsun. Bu konunun a~1klanmas1 ger~ekten uzun surer ki yeri buras1 de
gildir. 

· 3 - - Yeryiizii nlhlanndan yard1m dilemek §eklindeki biLyii. Yeryii
·zii n1hlan cinlerdir. Ancak filozoflar ve mu'tezile buna muhalefet eder-
ler. Cinler iki klsimd1r; bir k1sm1 mii'min, bir k1sm1 kafirdir. ··KB.fir olan-
1ar §eytaruardlr. Razi der ki; nat1k nefislerin yeryiizii ruhlanyla bag
lantl kurmalan gokyiizii ruhlanyla baglantl kurmalanndan daha ko
laydlr. Ciinkii aralannda yakmllk ve ili§ki vard1r. Sonra bu san'at sa
hipleri ve tecrft:beli kimseler, yeryiizii nlhlanyla baglant1 · kurmamn 
tecrid, i~e ~ekilme ve bir tak1m dualar okumakla kolayca ger~ekle§e
bilecegini gormii§lerdir. l§te muskac1hk ve teshir ameliyesi diye adlan
dmlan budur~ 

. . 
4 - Sihrin dordiincii tiirii bir tak1m hayal oyunlart ve goz bag-

cihktlr. Bunun temeli §Udur: Goz bazan yamllr, belirli bir §eyle me§gUl 
olur, digerini gormez. Gormez niisiniz mabaretli bir g6z bagc1; halkm dik
katini ~ekecek birc;ok §eyler yapar, ama halkm goziinii baglad1g1 i~in onu 
gostermez. Halk1 belirli bir §eyle me§gul ederken · o siiratlice ba§ka bir 
§ey yapar ve o zaman halkm beklemedigi bir §eyi onlara g6sterir. Boy
Ieee halkm hayranllgm1 cezbeder. Eger o susup yapmak istediklerinin 
tersine duygulan gostererek soylemi§ olmasayd1 ve halkm ruhunu ve 
evhamm1 degi§ik §ekilde oyalamasayd1, bakanlar onun yaptlklan §eyi 
dikkatle goriirlerdi. Razi der ki; goziin bir nevi eksiklige maruz kalma
Sl ne kadar fazla olursa, yap1lan §ey de o ·kadar guzel olur. Mesela 
gozbagc1 ~ok aydmllk bir yere veya ~ok karanhk bir yere oturur. Bak1c1 
gii~ her iki halde de onu iyi goremez durU:mdad1r. 

Ben derim ki; baz1 miifessirler Firavun'un yamndaki biiyiici.ilerin, 
biiyiisiiniin g6zbagc1hk cinsinden oldugunu soylemi§lerdir. Bunun i~in 
Allah Teaia.· ((iplerini atmca halkm goziinii boyad1lar ve onlan korku
tarak biiyiik bir sihir getirdiler.» buyuruyor. Diger bir ayet-i kerime'de 
de .: ((Biiyiiciileri ile onun yiirfimekte oldugunu hayal ettiriyorlardU> bu
yuruyor. Ger~ekte onlarm ipleri yiiriimiiyordu; Allah en :yisini bilendir. 

5 -- Biiyiiniin be§inci §ekli geometrik oranlann birle§m.iminden 
dogan aletlerle meydana getirilen fevkalade hareketlerdir. Bir ata bin
mi§ siivarinin elinde bir boru olup, hie;; kims~ ona dokunmadan oto-
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matik olarak giiniin her saatinde boruyu iiflemesi gibi. Rumlarm ve 
Hintlilerin yaptlg1 resimler de bu tiirdendir. Oyleki, bakan kimse 
onunla ger~ek insan arasmda fark bulamaz. insam aglarken ve giiler
ken boylesine tasvir ederler. Nihayet Razi der ki; bu §ekiller bir tak1m 
hiyel §ekilleridir. Firavun'un biiyiiciilerinin biiyiisii de bu kabildendir. 

Ben derim ki; baz1 miifessirlerin «biiyiiciiler iplerine ve · degnekle
rine sanldilar» soziiyle ona · elva siirdiiler ,civa sebebiyle k1vranmaya 
ba§ladi, bakanlar da onun kendiliginden h~reket ettigini tahayyiil eder 
oldular, saziinii kasdetmektedirler. Razi der ki; saat kutularmm yap1s1 
da bu t.iirdendir. Bu konunun i~erisine hafif aletlerle ag1r yiikleri kal
dirma ilmi de girer. Ger~ekten bunun biiyiiden saYilmamas1 lazimd1r. 
<;iinkii bunun belirli ve kesin sebepleri vardlr. 0 sebepleri bilenler bunu 
her zaman i~in yapabilirler. 

Ben derim ki; genellikle Hiristiyanlarm hileleri de bu kabilderidir. 
Onlarm naklettikleri nurlar, mukaddes beldelerinde bulunan kilisenin 
kubbesi de boyledir. Gizlice kiliseye ate§ girdirmeleri, halkm dikkatini 
~eken ince bir san'atla kandilleri yakmalan da boyledir. Hava.stan 
olan ki§iler bunu kabul ederler, ancak bunu kendi dinlerinin mensub
lanmn uguru §eklinde yorumlarlar ve h&lk1 boylece kandmrlar. Ker
ramiye mezhebinin _kolu olan budala cahillerin tergib ve terhib i~in hadis 
uydurmamn caiz oldugunu roylemeleri de ooyledir. Onlar, Rasulullah 
(s.a.) m «Kim bana bilerek yalan atfederse cehennemde yerini hazirla
sm» buyurdugu kimseler arasmdad1rlar. Keza, <<benden hadis nakledin, 
anca.k bana yalan isnad etmeyin. Kim, bana yalan atfederse, cehenneme 
girer>> buyrugunun i~erisinde yer allrlar. 

Sonra Razi ·burada baZ1 rahiplerden hikayeler nakleder. ~oyle ki; 
rahibin birisi hareketsiz duran hazin bir kU§ sesi duymu§. Bakml§ ki 
ku§lar onun sesini duyunca yamna yakla§lyorlar o da ku§larm yuva
lanna girip zeytin ve benzeri §eyleri ahp yiyormu§. Bunun iizerine o 
rahib de aym §ekilde bir ku§ heykeli yapffil§ ve onun i~ini bo§ blrak
mi§. Riizgar girince aym o ku§un sesi gibi ses ~1karm1§. Bu heykeli 
ma'bede koymu§ ve bu ma'bedin baz1 salih ki§ilerin kabri iizerinde 
kurulmu§ oldugunu iddia etmi§. 0 ku§u ma'bedde bir yere asnii§, 
zeytin zamam olunca bir yandan kap1y1 ~arml§, riizgar bu heykelin 
i~ine girer ve aynen o ku§ §eklinde ses ~Ikarirmi§. Ku§lar bunu du
yunca gelirler · ve beraberinde zeytin getirirlermi§. Hiristiyanlar bu 
ma'beddeki zeytini goriirler ancak sebebini bilmezlermi§. i~te rahib 
onlan boylece aldatmi§, bunun bu kabrin sahibinin kerametlerinden 
oldugunu vehmettirmi§. · K1yame.t giiniine kadar ard · arda Allah'm 
la'neti onlarm iizerine olsun' 

6 - Razi der ki; sihrin altmCI tiirii yaglar ve yemeklerle bir tak1m 
ila~larm ozeiliginden yard1m istemektir. Razi der ki; havassll'l inkar 
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edilmesinin yolu yoktur, !;tinkti m1knatlsm etkisi gozle gortilmektedir. 
Ben d~rim ki; ·bu kabil buyu arasma, fakirlik iddiasmda bulunup 

halktan bhmez ki§ileri bu havashi kandlran ki§iler de girer. Ate§i kan§
tirmak ve misk ve anberi yakmak gibi degi§ik hallerle halk1 bir taknn 
havas pe§inde surukleyenler de girer. 

7 - Razi der ki; sihrin yedinci turu kalpleri baglamakt1r. Buyucu 
ism-i a'zam1 bildigini iddia eder. <;ogu kere cinlerin kendi buyruguna. 
uydugunu ve kendisine bagland1gm1 soyler. Eger dinleyen ki§i akh za
Ylf, temyiz kabiliyeti az birisi ise, onun dogru olduguna inamr ve 
kalbini boylece ona baglar, i!;inde bir nevi korku ve endi§e meydana. 
gelir. Korku meydana gelince duyu gucu zay1flar, boylece o ki§i uze
rinde, istedigi §eyi yapar. 

Ben derim ki; bu tur davram§a «tenbele» ad1 verilir, ona ancak in
sanlardan zay1f ak1lhlar ragbet ederler. Feraset ilminde, akll mukem
mel olanlarla akll eksik . olanlan bilmeyi saglayan baz1 i§aretler goste
rilir. «Tenbele» yapan ki§i feraset ilminde mahir ise kimin kendisine 
uyacagm1 kimin uymayacagm1 !;Ok iyi bilir. 

8 - Razi der ki; sihrin sekizinci ttirti koguculuk ve gizli §ekillerde 
aldatmad1r. Bu da insanlar arasmda !;Ok yaygmd1r. 

Ben derim ki; koguculuk iki k1s1md1r. Bazan mti'minlerin kalple
rini aYlrmak ve par!;alamak §eklinde olur ki bunun haram oldugu ko
nusunda ittifak vard1r. Mti'minleri birle§tirmek ve islah etmek igin 
olursa bu takdirde durum hadisde varid. oldugu gibidir: «Hay1r igin 
koguculuk yapan yalanc1 degildirn. Yahut da kafirlerin birligini dagit
mak ve bozmak §eklinde olur ki, bu da mergub alan bir haldir. Nitekim 
hadiste «harp hiledir» denmi§tir. Keza Nuaym ibn Mes'ud Ahzab ile 
Kurayza'mn arasm1 ay1nrken boyle--yaprnl§, bunlara gelerek onlarm so
ztinu kogmU§, onlara giderek bunlara ·ba§ka bir §ey soylemi§, sonra iki
sini birbirine kottilemi§ ve bOylece aralan ag1llp birbirinden nefret et
mi§lerdir. Bu gibi hareketi ancak zeki ve keskin gorti§ltiler yapabilirler. 
Yard1m dilenecek makam Allah Teala'd1r. Sonra Razi der ki; sihrin tur
leri ve bunlann ag1klanmas1 konusundaki soztin Ozti bundan ibarettir. 

Ben derim ki; Razi, zikredilen turlerin birgogunun kavranm2n zor 
oldugu igin, onlan buyu sanatmm igerisine girdirmi§tir. Aslmda sihir 
ltigatta, sebebi bilinmeyen Iatif §ey igin soylenir. Bu sebeple hadiste 

· ((beyamn ·bir k1sm1 da sihirdirn buyurulmm~tur. Sahura da aym kokten 
isim verilmi§tir gunku o da gecenin sonunda gizlice vuku bulur. Sahar 
ciger manasma gelir ki bu, beslenme mahallidir. Bu adm verilmesinin 
sebebi, gizli olmas1 ve bedenin boltimlerine giden yollarmm derin olma
Sldir. Nitekim Ebu Cehl, Bedir gunti Utbe'ye der ki; senin korkudan 
cigerin §i§ti. Hz. Ai§e (r.a.) de der ki, RasUlullah (s.a.) benim bogaz1mla 
cigerim arasmda vefat E;!tti. Allah Teala buyurur ki: «Halkm gozunu 

' Tefsir, C. II, F. 30 
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biiyiiliiyorlarch.» Yani halktan yaptlklan §eyleri gizliyorlarch. Dogruyu 
en iyi Allah bilir. 

Vezir Ebu Muzaffer Yahya ibn Muhammed ibn Hubeyre, <<el-i§rat 
ala Mez~hib el-E§raf» isimli eserinde buyuden bir boliim zikreder ve 
der ki, Ebu Hanife'nin dl§Inda ehl-i ~linnet, biiyiiniin hakikati oldugu 
konusunda icma etmi§tir. Ebu Hanife ise biiyiiniin hakikati olmad1gm1 
sayler. Ancak ehl-i sunnet ulemas1 sihrin ogrenilip kullamlmas1 konu
sunda ihtilaf etmi§lerdir. Ebu Hanife, Malik ve Ahmed ibn Hanbel bii
yu ogrenip yapan ki§inin bundan dolayl kafir olacagml soylemi§ler
dir. Ebu Hanife mebzhebinin mensublarmdan; korunmak i~in veya sa
kmmak i<;in biiyii ogrenenin kafir olmayacagtm soyleyenler vard1r. On
lara gore; biiyiiniin caiz oldugunu veya fayda sagladlgml soyleyenler 
kafir olurlar. ·Keza §eytanlarm istedigini yapt1gm1 kabul edenler de ka
firdir. ~afii merhum der ki; bir ki§i sihir ogrenirse biz ona sihrini an
lat, deriz. Eger Babil halkul.m yedi gezegene yakla§mak §eklindeki inan
cma benzer ,kiifrii icabettiren §eyleri anlatlrsa ve ara§t1rd1g1 §eylerde 
biiyiinun etkisi oldugunu soylerse o, katirdir. Eger anlattlklan kiifrii 
gerektirmezse ancak kendisi biiyiiniin miibah olduguna inamrsa, yine 
kafirdir. ibn Hiibeyre der ki; biiyiicii mucerred olarak biiyii yaptlgt 
i<;in ve kulland1gmdan dolay1 oldiiriiliir mii? imani Malik ve Ahmed 
evet Oldiiriiliir derken, imam ~afii ve Ebu Hanife oldiiriilmez, derler. 
Ancak biiyiicii, biiyiisii ile bir insam oldiiriirse imam Malik, ~afii ve 
Ahmed'e gore o da oldiiriiliir. Ebu Hanife ise tekrar aym fiili yapm
caya kadar veya belirli bir §ahls hakkmda aym §eyi tekrarlaymcaya 
kadar oldiiriilmez, der. Biiyiiciiniin oldiiriilecegini soyleyenler ~afii'nin 
dl§mda bunun hadd olarak oldiiriilecegini soylerler. ~afii ise k1sas olA
rak oldiirtilecegini, sayler. ibn Hiibeyre der ki; biiyucu tevbe ederse 
tevbesi kabul olur mu? imam Malik, Ebu Hanife ve imam Ahmed'den 
me§hur olan kavle gore; buyucunun tevbesi kabul olmaz. imam ~afii 
ve diger bir rivayette imam Ahmed, kabul olacagm1 soylemi§lerdir. Ehl-i 
Kitab'tan biiyiiciilere gelince Ebu Hanife'ye gore onlar oldiiriiliirler. 
Nas1l miisliiman biiyiicu oldiiriiliiyorsa ehl-i kitab'tan biiyiicii de Oldu
riiltir. imam Malik, ~afii ve Ahmed ibn Hanbel ise oldiiriilmeyecegini 
soylerler. . . 

Miisliiman kadm btiyucu konusunda ihtilaf vard1r. Ebu Hanife'ye 
gore oldiiriilmez, ancak hapsedilir. imam ~afii, Ahmed ibn Hanbel ve 
Malik'e gore biiyiicii kadmm hiikmii erkegin hiikmii gibidir. En iyisini 
Allah bilir. 

Ebu Bekr el-Hallal der ki; Ebu Bekr el Mervezi. .. Ziihri'den nak
leder ki, o §oyle demi§ : Miisliimanlarm biiyiiciileri oldiiriiliir, mii§rikle
rin biiyiiciileri ise oldiiriilmez .<;iinkii Rasulullah (s.a.) a yahudi bir ka
dm biiyii yapti ve Hz. Peygarriber onu oldiirmedi , 
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Andolsun ki ya Muhammed (s.a.), sana apa~Ik belgeler ve ayet
ler gonderdik. Allah'a itaattan kac;manlar cehennem ashab1d1rlar ve' 
orada siirekli kalacaklardir. Onlar Allah'I inkar etmi§ler ve ne zaman 
Allah-·onlardan bir ahd a:Ji:ni§Sa, onlar bu · ahdin tersini yaprm§lardu. 
<;iinkii yahudilerin adeti, verdikleri ahdi bozmak ve c;ignemektir. Hem 
Allah, onlarm atalarmdan nice sozler alml§, fakat onlar bu sozleri de 

· bozmu§lardir. Yahudilerin ~ogu Tevrat'a dahi inanmazlar. <;iihkii Tev
rat'ta verilen sozii bozmanm ve ahdi c;ignemenin su~ oldugu belirtilir. 
Onlara Allah katmdan bir peygamber gelip de (Hz. Muhammed) ken
dilerinin yanmda bulunan Tevrat'I tasdik ettiginde, yahudilerden bir 
grub, Allah'm kitabml arkalanna atarak ondaki emir:leri tatbik etme-

. mi§ler ve peygamberin getirdigi kitab~ inanmami§lardir. Sanki onlar, 
Tevrat'a uygun olanKur'an'a inanmayanlarm, Kur'an ve Tevrat'a birlik
te inanmami§ olacaklanm bilmiyorlar m1ydl? . Kur'an'da varid olan Al
lah'm. birll.gi, oliimden sonra dirilme, ahiret hayat1 ve peygamberlerin 
dogrulugu gibi temel prensibler Tevrat'ta mevcud idi. Yahudiler, Allah'
m kitabml terkettikleri gibi, §eytamn kendilerine ilham ettigi sihir ve 
gozbagcihk gibi ger~ek-di§l §eylere inanmi§lardi. ~eytanlar Hz. Pey
gamberden once gokyiiziinden dinledikleri sozlere birc;ok yalanlar ka
tarak kahinlere telkin ederlerdi. Kahinler de onlan insanlara ogretir
lerdi ve bunun Siileyman peygamberin bilgisi oldugunu iddia ederler
di. Ancak yiice Allah, bu iddiamn yanll§ oldugunu, Hz. Siileyman'm boy
le bir §ey yapmad1gmi, biiyiiye inanmad1g1m belirtmekte, §eytanlarm 
biiyiiye ina~1p Siileyman'a isnad ettiklerini ifade etmektedir. ~, 

Yahudiler ise, insanlan aldatmak ve sap1tmak maksadiyla halka · 
sihir ogretiyorlardL Harut ve Marut adh iki melege indirilen §eyleri bil
diriyorlardl. Harqt ve Marut aslmda salih ve abid iki kul idiler. in
sanlar onlan meleklere benzetmi§lerdi veya iki melek idiler. Ancak -bu 
ikisi insanlara hie; bir biiyii ogretmezlerdi. Kendi durumlanmn Allah 
tarafmdan bir imtihan ve tecriibe oldugunu soylerlerdi. Biiyiiyle a~el 
etmek ve ona inanmak ic;in ogreniyor, degildiler. Halk, ,Harut ve Marut' 
tan koca ile karmm aras1m ac;acak biiyiileri ogrendiler. Aslmda biiyii, 
tabiatl itibariyle miiessir olama'Z. Allah'm emir ve iradesi olmadan hi~ 
bir biiyiicii kirnseye zarar veremez. Eger zahiri itiba.riyle bir etki ediyor 
gibi geliyorsa, bu, bir goriinii§tiir. Allah'a andolsun ki, Allah'm kitabm1 

. birakarak, biiyiiciiliik yapanlar ic;in ahirette hic;bir sevab olmadlgl gibi 
azab-1 elim vard1r. Onlar, ugrayacaklan azabm, ne kadar ac1 olacagmt, 
ne kadar kotii olacagm1 bir .bilselerdi! 

Eger Yahudiler, Hz. Peygambere ve Kur'an'a inansalar, biiyii ve 
gozbagcillgl b1raksalard1, Allah'm azabmdan korunabilirlerdi. <;iinkii 
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Allah'm emrine uymakla, Allah'm azabmdan kurtulur ve ilahi sevaba 
hak kazamrlard1. Bilselerdi bu, kendileri i~in ~ok biiyiik bir miikatat 
olurdu. 

Ka§ani'ye ait oldugu kabul edilip de, Muhyiddin ibn el-Arabi'ye at
fedilen tefsirde ise §Oyle denir : 

Yahlldiler ve rllhani kuvvetler, gii~lii, isyankar, direnici olan insan
larla, evham hayal ve kalbe itaatta kaf§l gelen, aklm emrine isyan eden, 

. rllhun nllrunu engelleyen hayal ettirici vehimler ve hayallerden ibaret 
o1an cinler, §eytanlar peygamber Siileyman (a.s.) m devrinde veya rllh 
olan Siileyman'rh devrinde sihir kitaplanna ve bilgilerine tabi oldular. 
Bunu Siileyman'm ogrettigini iddia ediyorlardl. Boylece iktidan elde 
ettilet:. Cinlerden, insanlardan istediklerini emirlerine ald1lar. Hile, §a'
bez, vehim, miitehayyilat ve safsata ile cinleri insanlan ve ku§lan emir
lerine ald1lar. Siileyman, te'siri Allah' dan ba§kasma isnad ederek kiif- . 
retmedi. <;iinkii sihir kiifiirdiir ve te'siri Allah'dan ba§kasma isnad ede
rek Allah'tan miiessiriyetin engellenmesidir. Ancak §eytanlar kiifretti
ler. Onlar Allah'dan ba§ka miiessir olmayacagm1 bilmeyerek te'siri Al
lah'dan ba§kasma verdiler. insanlara biiyii ogretiyorlardl. iki meleke 
yani nefse meyleden ameli ve nazari akla. Bu iki melek, Babil'de yani 
gogiisde, nefsin kendilerini cezbetmesi nedeniyle tabiat kuyusuna yo
nelmi§ ve dii§mii§ alan iki melektir. Bunlar madde buharlarl arasmda 
ve bilgi, amel, hile, neyrenciyat ve tllstm gibi §ehvet alevlerinin du
manlan arasmda s1k1§Ik bir yerde kalarak azablannn§lardl. Halbuki bu 
ikisi insanlara kendilerinin bir imtihan ve nllrani kuvvetin ve kendile
rindeki meleklltiyet kalmtlsmm denenmesi i~in bir tecriibe oldugunu 
belirterek, biz fitneyiz demedik~e bu fikri kimseye ogretmiyorlardl. Bu 
durumlanna ragmen insanlan aklm nllruyia uyanyorlar ve «bu bozuk
luklan, menhiyyatl kullanmak i~in ogrenme, dolaytsiyla kiifretme» di
yorlardi. i. . . ) (Muhyidd!n ibn el-Arabi, Tefsir el-Kur'an'il-Kerim, I, 73, 
74) . 

Elmalili bu ayetin tefsirinde §eytan V'e melek mes'elesi iizerinde 
durarak diyor ki : 

~eytan ve Melek ~ 

~eytan herhangi bir miitemerrid, yani azgmhkta, §en ii habasette 
fevkalade bir temayiizle s1mf ve benzerlerinin dt§ma ~1km1§ §irretli, 
inat~l manasma bir cins ismidir. Gerek insandan, gerekse hayvandan, 
y1lan gibi mahlllkat-i zahirden ve gerek sair mahlllkat-I hafiyeden rllhi 
ili§kisi bulunan habislere 1tlak olunur. insan §eytam, hayvan §eytam, 
cin §eytam denilir. Nitekim Kur'an'da <c~eyatin-i ins» ve <c~eyatin-i cinn 
tabirleri ~ok defa gelecektir. insan goriiniir, fakat habaset ve §eytan-
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llgmm ash gorfulmez etkileri ile belli olur. Binaenaleyh insan §eytamn
da bile §eytanhk bir emr-i hafidir. Bunun igin §eytan ismi gizli bir ha
bis kuvvet, bir habis - ruh mlilahazasma raci olur. Ve insan §eytam 
cin §eytamna bagli demektir. Melek mukabili olan cin. §eytam yani 
§eytan, bazl filozoflar tarafmdan yalmz mucerredat-1 maneviye olarak 
izah edilmi§ ise de, bunun maddi haysiyetini de inkar etmek dogru ola
mayacagmdan buna habis olan maddi kuvvetleri dahi ilave etmek za
ruridir. Ve Ehl-i Sfulnetin izahl boyledir. Bu suretle §eytan ismi bilhassa 
gortilmez ruhlar habis gtiglere isim OlffiU§tUr ki hilkatte her cins bir 
ferd-i evvel ile ba§lami§ oldugundan; §f;ytan denilirice bu cinsin babas1 
olan o ferd-i evvel yani iblis habra gelir ve o zaman ismi has gibi olur. 
Filvaki §eytan da haktan uzaktlr. Ondan da uzakla§mak laz1m 

gelir, digeri ihtirak vey·a butlan manasma <. ~ ) maddesinden 

.:,').W ) veznindedir ki yanll§ ve batll demektiL Fllvaki §eytan da 

boyledir. Bu surette kelime alem olmad1g1 igin munsarif olmu§tur. 

~ ) maddesinin Arap dilinden ba§ka dillerde de bulundugu 

mevzu-u bahs Gluyor. Binaenaleyh §eytan bir ism-i cinstir. Bundan cin 
§eytam cinsi tebadur etmekle 1beraber insan §eytanma dahi hakikat ola
rak 1tlak edilir ve hatta hayvana bile soylenir. Nitekim Hz. Orner ~am'a 
te§riflerinde bir ata bindirilmi§ idi, biner binmez at gallm yapm1ya 
ba§laymca hemen inmi§ ve beni bir §eytana bindirdiniz buyurmu§ 
idi. Bu ayette ise insan §eytanlan oldugunda mufessirlerin ihtilafl go
rtilmuyor. (Elmallll, Hak Dini Kur'an Dili, I, 238 - 239) 

~eytan konusunda Mevdudi de der ki : 

~eytanm cem'i olan ( . ..J..L.:. ..r- - ) ile, hem cinler arasmda ve hem 

de be§er arasmdaki iblisler ama§llmaktadlr. Suradaki manamn her iki
sine de §'limulu bulunmaktad1r. Esaret, cehalet, sefalet, evsiz barks1z 
avare hale gelmek vesair sebeplerle Yahudiler buttin asalet taraflanm 
kaybedip gerek maddi ve gerekse manevi tereddinin son haddine va
rmca, o . vakit sihir·bazllk, buyuctiluk, falcilik, efsunculuk ve munec
cimlige saptllar. Higbir emek ve zahmete katlanmadan, her i§i bu es
rarengiz ilimler sayesinde elde edebilecekleri hususunda kendi kendile-

' :rlni aldatml§ oldular. Derken, esrarengiz ilimlerin men§eini Hz. SUley
man'a mal etmek ,onun §ahane saltanat ve fevkalade kudretini, halk.a 
6gretmekte olduklan, esrarengiz ilimlerden ald1gm1 ilan etmek suretiyle 
iblisler onlann akllm gelmege ba§ladl. Yahudiler bunlara derhal mag
Iub oldular ve bunlan sonsuz refah getirici olarak kar§Iladilar. 0 ka
dar ki, onlarm hahamlan sihirbazllga ba§lad1lar. Binnetice, Mukaddes 
Kitaplarla alakalanm tamamen kaybettiler ve Allah yoluna onlarf da
vet edecek kimselere kulak vermediler. 
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Burada Kur'an-1 Kerim yab:llzca SUleyman (a.s.) m aleyhindeki 
sihirbazhk ithamlanm tekzible kalmayip, aym zama.I)da Tevrat'ta 
(Krallar, Bab 11) onun aleyhine tevcih edilen diger tohmetleri de ~u
rutmektedir. Tevrat'm o kiSmma gore guya «SUleyman (a.s.) kendine 
ait olmayan kadmlan severdi. Kanlan onu ifsadla yabanc1 ilahlara 
taptllar. o, Allah'm gozunde kotu olam yaptl. Karllannm ilahlan i~in 
putlar ve ziyaretgahlar yapt1rd1.» Kur'an-1 Kerim bu tohmetleri ~urut
mektedir. Yani «SUleyman (a.s.) herhangi bir kufur denemesine giri§
medi ve kendine ait' olmayan kadmlan sevmek ,ilahlara ve putlara tap
mak ve Allah'm indinde ;kotu olam yapptak ise kafirlere yakl§an suc;lar 
idi. 

Bu ayetle alakah hadise, muhtelif §ekillerde tefsir edilmi§tjr. Fakat 
benim anlamaga muvaffak oldugum §Udur: israillilerin BA.bil'deki esa
retlerinde, Allah Teala'nm onlan tecrube etmek uzere iki melegi insan 
k11Igmda onlara gonderdigini belirtmektedir. Bu sebeple, halka sihir og
retmek uzere bir talim muessesesi kurmu§ olabilirler. ;Maamafih, · «Bu 
gunaha te§vik i§ini S1rf sizleri denemek ic;in ileri suruyoruz. Bu sebepten, 
bu «ililll>> den yard1m saglamak ve yardim dilemek suretiyle sakm dun
ya ve ahiretinizi mahvetmeyiniZ>> diyerek, bU §eyleri ogrenmege gelen 
herkesi ikaz ederlerdi. Bu ikaza ragmen· tlls1m, buyu, muska ve diger 
sihir maharetlerini ogrenme~ uzere kalaballk halde onlara geldiler. 

Meleklerin be§er k1y8.fetinde gelmelerinde . hit;bir acayib taraf bu
lunmatnaktad1r : Onlara, Allah Teala'mn mumessilleri olarak fevkala
de kudret tahsis edilmi§tir. Halka ne i~in sihir ogretmi§ olduklar1 me
selesine gelince; bu hususu §Oyle bir misalle anlaya·biliriz : Bu hal, me
murlara r\i§vet veren, su~lulan su~ustu yakalamak i~in bazan polisin 
i§aretlenmi§ paralan sti~lulara teslim i§ini tertiplemesi gibidir. Bu i§te 
hi~bir.acayib taraf bulunmad1gma gore: mutereddi Yahudileri imtihan 
i~ih meleklerin yaptlgmda da acayib taraf yoktur. 

Bu esrarengiz ilme en ~ok talep, bir kadm1 ba§tan ~1karmak i~in 
onu kocasmdan ay1rmaga yard1m edecek muska veya tertip i<;indi. Bu 
onlarm ne kadar kot\i hale geldiklerini gostermektedir. En buyuk · zevk
leri, .ba§kalarmm kanlanyla sevi§mek ve onlan kocalanndan ayirmak
tl .Bu, <;ok kotu bir bozukluk §ekliydi. <;unku cemiyetin mutlak temeli 
olan aile ·hayatlm kokten yikmakta idi. Eger, kan koca munasebetleri 
saglam olursa; butun cemiyet de saglam ve muhkem kalml§ bulunur. 
Aksi halde cemiyet but\inuyle bozulmu§ olur. Boylece onlar, cemiyette
ki dayam§mamn temeli olan kan koca munasebetinin kokunu kazimak 
suretiyle en k6tu SU<;U i§lemi§ oluyorlardl. , 

Peygamber Efendimiz bir hadis-i §erif'te buyurduguna gore: ~ey
tan, dunya.mn dort bucagma ajanlanm gonderir. Bu ajanlan geri don
duklerinde, ona yapml§ olduklan i§leri anlatlrlar. Bir tanesi, §U veya 
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bu ~ati§maya sebep oldugunu, digeri ise karga§ahk ve buna benzer §ey:. 
ler ~ikard1gm1 soyler. Buna ragmen §eytan, «hi~bir §eY yapamarm§s~
ruz» diye miitalaada bulunur. Derken gelen bir digeri «bir kan ile ko
canm aynlmasma sebep oldum» deyince, bu sefer §eytan onu kucak
layarak «Hakikaten biiyiik i§ gormii§Siin» der. Bu hadis-i ~erif'in I§Igl 
altmda Yahudilerin tereddi derecelerini en hassas ve dogru olan Ol~tiyle 
ol~mek iizere iki melegin israil'e gomierilmi§ oldugu anla§Ilmaktadir. 
(Mevdudi, Tefhim, el-Kur'an, I, 133 - 134) . 

Sihir konusu; giiniimiizde de ~1ga kavm~turulamami§ bir konu
dur. Sihrin mahiyyeti, etkisi ve sonu~lan hala tartl§ma mevzuudur .. Bu 

·, konuda muhtelif tefsirlerde yeralan malumatm birbirinin tekran olma
yan k1smm1 a§ag1ya derc ediyoruz : 

Sihirle ilgili Re§id R1za'nm Gorii§ii 

Giinahlarm akibetinden ka~m1lamiyacag1 ve her insarun her hal
de o giinah1 i§leyecegine dair kanaatl Kur'an-1 Kerim burada reddet
mektedir. Qiinkii boyle bir kanaat varid olsa, o vakit bir kimse bir kere 
giinah i§ledi mi artlk salah bulma iimidini ebediyen ve tamamiyle kay
betmi§ olacaktlr. Hatta ge~mi§teki gii:Qalu i~in teessiir duysa ve hata- . 
s1ru tashih etmek. istese ve hayatm1 iyilik yolunda 1slah etse; ·gene de 
bu dii§iince ona §oyie seslenecektir : «Senin i~in iimit kap1s1 kapahd1r. 
Qiinkii senin ilel'ebed mahvma karar verilmi§tir. Ge~mi§te yaptlgmm 
akibetine katlanmak :mecburiyetindesin» . Buna kar§Illk Kur'an-1 Kerim 
ise §6yle buyurur : «Bir sevaP! miikatatlandrrmak ve bir giinah1 ceza
landumak ilahi takdire 'bagll bulunmaktad1r. » Eger . yapml§ oldugunuz 
bir sevab i~in miikatat goriiyorsaruz, bu hal, sizin sevabiruzm tabii bir 
neticesi olarak degil fakat Allah Teala'run bir lutfu olarak verilmek
tedir. 0 miik8.fatland1rmak veya miikafatland1rmamak hususunda tam 
kudrete sahip bulunmaktad1r. Keza i§lemi§ bulundugunuz bir giinah 
i~in ce:i:a gormeniz k~1mlmaz akibet dolayisiyla degil, fakat Allah 
Teala'run tecziye veya af hususunda tam kudrete_ sahip bulunmasm
daridir. Pek tabii ki, Hakim ism-i celili hiirmetine, bu kudreti ·fark go
zetmeksizin kullanmayacak, fakat failin ne niyette bulundugunu na
zari itibara alacaktir. Bir sevab1 miikatatlandirdigmda, kulunun o 
sevab1 s1rf Allah nzas1 i~in yapt1gm1 gormesi dolaytsiyla miikafaatlan
dirmi§ olacaktlr . .A§ikar bir sevab1 red etmesi ise, o sevabm samimi ola
rak yap1lmam1§ oldugunu bilmesinden olacaktlr. Keza isyan ruhuyla i~
lenmi§ olmasm1 miiteakib, nedamet temayiilii gostermeyen, fakat da
ha fazla su~ i§lemek gibi bir §er arzusu giiden ciiriim de aym usul 
iizere cezaya ~arptmlacakt1r. Maamafih Allah Teala, nadim olan ve 
1slah oliila hususunda akhm ba§ma alan kullan i~in lutuf ve af yolunu 
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dener. Bu yiizden ac;Ik<;a anla§Ilmaktadir ki, giinahm asla cezas1z kal
mayacagi hususundaki dii§iin.cenin reddi, suc;lulann 1slahl i<;in yeni 
iimit kap1lan ac;maktad1r. Hatta en kotii canner ve en :muannid kafir
ler bile giinahlanm itirat edip tabii H1ristiyanlar gibi giinah <;Ikarmak 
kabilinden papa oniinde degil, fakat Allah huzurunda itaatsizhklarm
dan utan<; duyarak isyan halini terk ettiklerinde ve onun yerine Allah'a 
teslimiyet yolunu benimsediklerinde, o vakit Allah Teaia'mn merha
metinden iimit kesmeleri icab etmez. 

Allah'm, peygamberi Silleyman (a.s.) a uydurulan bu hurate ve 
yalanlar :israilogullarmdan bir k1s1m deccallerin uydurduklan §eyler
dir. Onlar bu hurateleri baz1 miisliimanlara da fisildami§lar ve miis
liimanlar da biiyii hikayeleriyle ilgili olarak onlann soylediklerini tas
dik etmi§lerdir. Bir k1sm1 da Silleyman'm kiifretmesi konusundaki if
tiralarmda onlan yalanlami§tlr. Bugiin de miisliimanlar arasmda bir 
tak1m muskalar, tllsimlar, iifiiriikler, yaz1lar yazan ve buna Siileyman' 
m miihrii ve ahdi adm1 veren deccaller gorillmektedir. Bu tlls1mian ta
§lyanlan, cinlerin ve ifritlerin c;arpamayacagm1 iddia etmektedirler. 
Bu tefsirin yazan bu tiir §eyleri gordiigii gibi, genc;lik ylllannda da on-
lara inamr ve soylediklerini tasdik ederdi. -

Yahudilerin iddiasma gore, Hz. Siileyman biiyii yapml§ ve biiyiiyii 
tahtmm altma gizlemi§. Bir gun hiikiimdarhgmm iizerinde kazmml§ 
bulundugu miihriinii kaybetmi§, inuhiit ba§kalarmm eline gec;mi§ ve 
miihrii alan onun yerine hiikiim vermek ic;in tahta oturmu§ ... Tarihe 
bu ve buna benzer bir ytgm sac;ma sapan hurateler kan§tlrrm§lardu. 
Onlardan nakledildigine gore; biiyii yaz1p toplayan ve tahtmm altma 
gizleyen Siileyman peygambermi§, sonra halk bunu oradan <;Ikanp el
den ele dola§tlrmi§. Bir ba§ka rivayete gore de, Hz. Siileyman tahtmm 

. altma, diger ilimlere dair kitaplan da gizlemi§. Bunlar <;Ikarilmca §ey
tanlar onlarm biiyii kitab1 oldugunu soyleyerek halka yaymi§lar. Daha 
sonra gelen deccaller ve sahtekarlar, istedikleri §eyi bu kitaplara nisbet 
edip Siileyman'm izinden gittiklerini s6ylemi§ler. ~iiphesiz ki Hz. Sii
leyman ve onun miilkii, biiyii ve kiifiirle ilgili haberler konusunda s6y
lediklerinin hepsi yaland1r ve heveskarlarm uydurdugu iftiralard1r. Al
lah onlan, bize bu insanlann peygamberlere neler iftira ettiklerini go
riip ibret almam1z i<;in nakletmi§tir. ( ... ) 

Sonra Allah, «Babil'de Harut ve Ma.rut adh iki melege indirilen 
§eyi» buyurarak onlann soz konusu ettikleri bir k1ssayt k1sa ibarelerle 
ozetlemi§tir. Nitekim biiyii ogretmeleri konusunu da k1saca zikretmi§ ve 
Jbunun ne oldugunu a<;Iklamarm§tlr. Bu biiyii gozbagc1hk m1, kandlr
maca m1, yoksa tabii bir ozellik mi veya ruhi bir etki mi? Bu da Kur' 
an'm e§siz i'caz (vecizlik) ve i'caz (ilmi ve edebi iistiinliik) orneklerin
den bir ornektir. 0 bir vakitler insanlar arasmda me§hur alan bir ko-

.. 

Bal 

nu 
ris 
he 
lei 
hil 
de 
ye 
AI: 
Sli 
§e~ 

bu 
de 
hu 
39: 

mE 

nu 
sih 
hk 
me 
ra1 
kil 

De 

sin 
ira 
~et 
da: 
olu 
bir 
set 
dir 
ilrr 
sat 
lar 



Bakara, 99-103) HADiSLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSiRi 473 

nuyu s1rf ibre.t almmas1 i<;in zikretmektedir. Ve onu oyle bir iishlb i~e
risinde tanzim e.tmek.tedir ki; o konudaki detayh inanc1 ne olursa olsun 
herkes onu kabul e.tmektedir .. Gormiiyor musunuz burada ve diger yer
lerde biiyii konusunu oyle bir iishlp i<;erisinde zikretmi§tir ki; biiyiiniin, 
hile, gozbagcillk veya buna benzer §eyler oldugunu iddia edenleri red
dedecek hi<; bir §ey yoktur. Keza onun harikulade §ey oldugunu soyle
yenleri reddedecek bir §ey de yoktur. Bu konudaki ilahi hikmet §Udur: 
Allah Azze ve Celie kainat.taki ger<;eklerin bilgisini insanm ara§tlrma
sma ve ilimle me§guliyetine b1rakm1§tlr. Bunlar, kazamlarak elde edilen 
:ojeylerdir. Eger Allah bu mes'eleleri kesin nasslarla a<;Iklami§ olsayd1, 
bu nasslar insanlarm bilgi ve tecriibelerin~ ters gelebilirdi. <;iinkii her 
devirde ilim geli§mektedir, ilim i<;in son nok.ta yok.tur. 0 zamanda bu 
husus; bir yalanlama nedeni olurdu. (Re§id R1za, Tefsir el-Menar, I, 
398- 402). 

Sihirle ilgili Elmahh'mn Gorii~ii : 

Esas1 liigatte sihir, ne olursa olsun sebebi hafi alan ince §ey de
mekUr. · Nitekim gadaye de inceliginden dolay1 feth ile seher 1tlak olu
nur.Bunun ise alel'1tlak kiifr olmayacag1 bedihidir. Fakat orf-i §er'ide 
sihir, sebebi hafi olmakra hakikatm hilafma tahayyiH olunan yaldizct
hk, §arlatanllk hud'akarllk yolunda cereyan eden herhangi bir §ey de
mektir. Ve alel'Itlak soylendigi zaman mezmum olur. <;iinkii bunda es
rarengiz bir surette hakk1 batll, bat1h hak, hakikati hayal, hayali ha
kikat diye gostermek vard1r. 

Maamafih mukayyed olarak memduh olan ve izhar-1 hak 
i~in kullamlan Iatif hususatta dahi isti'mal · olundugu vard1r. 

I~.;..~\ 0'- -:,1 ) gibi ki buna sihri helal de denilir ve miic~zp~r. 

Demek ki esrarengiz sebebi hafi ile incelik, cazibe-i zahiriye, hud'a, su-i 
maksad sihrin mahiyetini te§kil eder. Binaenaleyh sihir; evvela nef
sinde bir harika degildir. Yani esbab1 muttaride hilafma olarak bizzat 
iradei ilahiye ile zuhura gelen hadisattan degildir. Onun her halde te
§ebbiis olunabilecek bir sebebi mahsusu veya m1o1tta•idi vard1r; §U ka
dar ki o sebep herkes i<;in ma'lu:m olmad1gmdan harika gibi tahayyiil 
olunur. Bunun i<;indir ki sebebi herkes i<;in ma'lum olmayan herhangi 
bir hakikat dahi alemi igfal i<;in kullamld1g1 zaman bir sihir olur. Bu 
sebebin binnazariye izah edilebilir bir halde bulunmas1 da §art degil· 
dir. Az <;ok taklidi bir halde ika edilebilmesi de kafidir. Hilkatte sebebi 
ilmen izah edilemiyen muttarid veya gayr-i muttarid bir tak1m hadi
sat-1 garibe ihdas etmek alel'1tlak sihir olmaz. Lakin bunlardan insan
lan aldatmak i<;in istifadeye kalk1§1ld1g1 ve ou surette kulube icray-1 
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te'sir edip dolandmc1hk yap1lmak istenildigi zaman bunlar sihir ma
hiyetini iktisab ederler, bunun i~in imans1zhk, ahlaksiZhk sihrin kokii
diir. Sahirler; ulumdan, sanayiden, edebiyattan, felsefeden, garaib-i 
hilkatten su-iisti'mal ile istifade etmesini bilirler, bu suretle hakkl giz
lemek i~in yazllrm§ nice felsefeler, nice romanlar, nice tarih k1hkh iir
cufeler vard1r. Vruktiyle hiikemanm <<hmz1rlann boynuna cevahir tak
maym» nasihatl, bu gibilerden meali-i .ulumu s1yanet i~in verilmi§ti. 

Bundan anla§lhr.ki sihrin envam1 tayin etmek kolay degildir. Maa
maiiih Fahriiddin Razi tefsirinde sekiz k1sma kadar saymi.~?tir, baz1 
izah ile hiilasas1 : 

1 - Gildani sihri ki kuvayt semaviye ile kuvayt ard1yenin mezci 
tarikiyle husule getirildigi soylenen ve tllslm nann verilen '§eylerdir. 
Gildaniler kadim bir kavm olup y1ld1zlara taparlar ve bunlarm mii
debbir-i alem olduguna ve hayrii §errin,· saadet-ii niihusetin bunlar
dan siidur ettigine zahib olurlardl. Bunlann tlls1m nam1 verilen baz1 
acaib §eyler yaptlklan soylenmektedir. i·brahim Aleyhisselam bunlarm 
akidelerini ibtal i~in ba's buyurulmu§tu ki, 'ba§hca ii~ f1rka idiler, bir 
ktsmt eflakii niicumun k1demine ve lizatiha vacib'iil-viicud olduguna 
kail idiler ki, bunlar bilhassa, Sabie namiyle ma'rufturlar, zamamm1z 
tabirince k1dem-i aleme kail bir nevi tabiiyun demektir ve anla§1ld1gma 
gore niicum ve ta·biiyatta .hayli ileri gitmi§ler ve smai baz1 garibat ih
das eylemi§lerdir. Diger bir ktsm1; eflakin uluhiyetine kail olarak her 
birine 'hey keller yapmi§lar ve bunlara hizmetii ibadet etmi§lerdir. U~iin
cii bir k1sm1 da eflak-ti kevakibin fevkmda fail-i muhtar bir halik isbat 
ederler, lakin halktn onla.ra bu alemde nafiz bir kuvve-i aliye bah§ et
mi§ ve tedbiri alemi onlara tefviz eylemi§ bulunduguna kail idiler ki, 
bu da ekser-i talbiiyyun me_?:hebine mii§abihtir. Fikrimizce bu sihirde 
tabiiyat ile ruhiyatm eski zamanlarda ke§f edilmi§ memzuc baz1 ha
vass-I garibesi tatbik edilmi§ oldugu anla§tlmi§tlr. 

2 - Ashab-I evhamm ve niifUs-u kaviyenin sihirleridir. Bunlar oy·
le tevehhiim ederler ki; insanm ruhu terbiye ve tasfiye ile kuvvet ve 
te'sirini arttmr. Gizli kapah §eyleri gorebilecek derecede hiss-ii idraki 
ziyadelenir, kendi haricinde icray-1 te'sir edecek kadar da iradesi §id
det bulur. 0 zaman istedigi bir~ok §eyleri yapar, e§yada, hayvanatta, 
insanlarda kendi bedeni gibi tasarruf eder. Hatta o dereceye vanr ki 
bir irade ile biinye ve e§kali degi§tirilebilir, ihya ve imate, icad ve 
i'dam edebilir. Filvaki terbiye-i bedeniye gibi terbiye-i ruhiyeniri de 
bir ~ok ahkam-ii fevaidi de inkar olunamaz, lakin bu dereceleri bizzat 
bir bah§ayi§-i ilahi olabilirse de l?uriu kesb-ii san'at ile kabil-i husus 
farzetmek evhamd1r. Bir tak1m kimseler, riyazat, havas, rukye, tecerriid 
vesaire gibi bazt tariklere miiracaat ederek ilm-i rtlhun baz1 hadisat.I 
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garibesiyle ugra§Irlar ki manyati?me, hipnotizme, fakirizm vesaire bu · 
cfunledendir. Ve sihrin en mugfil v~ en tehlikeli -kiSnn da budur. 

3 - Ervahi Ard1yeden istiane tari~:iyle sihirdir ki, azaim veya 
cincilik dedikleri budur. Mu'tezile ve mtiteahhirin-i felasifeden baz1Ian 
cinleri inkar etmi§lerse de bunlar k1sa gorti§lti ve inkarda stir'atli kim
selerdir. Kainatta ruhani, cismani gizli kuvvet kalmam1§, hepsi ke§f-ti 
tahdid edilmi§ gibi ((Cinnin ash yoktur» diye inkan bastirmak ilmi 
bir hareket olamaz. Bir t_akimlanna ((bilmedigimiz, hafi, mestur nice 
kuvay-i ta:biiye vardir» deseniz, evet demekte tereddtit etmezler de ay-
ni manada olmak uzere Cin vardir deseniz hemen inkar ederler, bu
nun i~in ekabir-i felasife Cinleri inkar etmemi§ ve ervah:-1 Ardiye nam1 
ile yadetmi§lerdir. Fakat bunlarla esbab-1 muttarida tahtmda insan
larm mtinasebet ve irtibat peyda edip edemeyecekleri ilmi bir · surette 
tedkik olunursa buna hentiz htikmolunamaz. Lakin bundan dolay1 bu -
tarzda vaki olabilecek sihirlerin vukuunu inkar degil, tasdik etmek H\z1m 
gelir. Hatta bu gun ispirtizmac1Ian bu cincilerden sayabiliriz. I§te sihrin 
en me§hur aksann as1l bu ti~ k1S1md1r. · 

4 - Tahayytilat, el ~abuklugu denilen sihirlerdir ki bunlara sihir
den ziyade hokkabazhk, §a'beze nann verilir, bunun esas1 taglit-i histir. 
Bu tipk1, vapurda giderken sahili hareket ediyor gibi gormege benzer. 
Buna Arab~a ahz bil'uyun, lisamm1zda goz bagc1hg1 dahi denilir. Maa
·mafih gozbagc1hgm daha sirri olan ruhi te'sirat ile a'akas1 bulunmak 
da mtimktindtir. 

5 - Hiyel-i sanayi ile yap1lan alattan bi'l-istiane a'mali acibe gos
termek ~uretiyle sihirdir ki sehare-i Fir'avn bOyle yapm1§Iard1. Rivayet 
olunduguna gore, bunlann ipleri degnekleri civa ile imla edilmi§ ve 
altlarmdan hararet verilince veya gi.ine§in te'sirine ma'ruz kalmca 
1smmaya ba§hyan lpler, degnekler harekete gelip kayarm1§, zamam
mizda fiinumm terakkiyat1 bunlara bir ~ok misal vermege mi.isaiddir. 
Sinemalar bunun en mebzul bir misali olarak gosterilebilir, bunlarm 
balk tizerindeki hayali olan te'sirat1 bir sihir tesiridir, hele ashm bil
miyenler i~in. ( ... ) 

6 - Ecsam ve edviyenin havass-1 hikemiye veya kimyeviyesinden 
istiane suretiyle yap1lan sihirlerdir. 

7 - Ta'iik-i kalb suretiyle sihirdir. Sahir §arlatanllk. yaparak ve 
kendini ttirlti ttirlti temedduhla satarak muhatabm1 cezbeder, bir timid 
veya korku altmda kalbini kendine rabt ve hissiyatma icray-1 te'sir 
ederek yapacagm1 yapar. ismi a'zam bilirim der, Cin celbederim der, 
Jtimya bilirim der, icabma gore hi.inerden, san'atten, kudretten ni.ifU.z
dan, kerametten, ticaret'ten, menfaatten bahseder, dolandmr. Ta'lik-i 



476 IBN KESiR (Ciiz: 1, Sure: 2 

kalbin tenfiz-i amalde, ihfa-i esrarda te'siri ne kadar t;oktur, en adisin
den en meharetlisine vanncaya kadar, dolandlnc1hgm enva1 buna mer
buttur ve aksam-1 sihrin ekserisi ve hatta az t;ok hepsi bununla alaka
dard1r, denilebilir. 

8 ~ Nemmamllk, gammazllk gizli gizli tezvirat, akl-ii hayale gel
mez, ilkaat, vas1tall vas1tas12 tahrikat, igfalat ile sihirdir ki beynennas 
en mebzul olan k1sm1d1r. 

Biitiin bu aksam esasll iki klSma raci olur: Birisi S1rf yalan ve 
mahza-i tezvir-ii igfal olan kavil veya fill ile icray-1 te'sir eden sihir, di-

. geri az t;ok bir hakikat-i suistimal ederek ika edilen sihirdir. Sihrin 
biitiin mahiyeti; hayali, hakikat zannettirecek bir vet;hile be§er ruhu 
iizerinde aldat1c1 bir te'sir ika etmekten ibaret oldugu halde bunun bir 
k1sm1 tahyil-i mahz, diger bir k1Sm1 da baZl hakikat ile memzucdur. 
Binaenaleyh her sihrin haikiki ve te'sirden biisbiitiin ari oldugunu iddia 
etmemelidir... Gerek miitekaddiminden ve gerek miiteahhirinden baz1 

miifessirler 'bU ( \.. ) y1 na.fiye telakki edip manay1 «Babilde Harut ve 

Marut namiyle iki melege bir §ey inzal k1lmmad1, Harut ve Marut hi
kayesi de bu §eytanlarm uydurdugu yalan bir masaldlr» mealinde gos
termi§lerdir. .Ayetin maba'dindeki · siyak1 buna miisaid olsa idi biz 
de bunu tercih ederdik, fakat s1yak buna miisaid goriinmiiyor, 

( ul..l.&:! \.._, ) 11rekik dii§iiyor, binaenaleyh ,biz cumhur-i miifessirinin 

be yam ve~hile mevsul ahzediyoruz ki. bu hem zahir-i nazma muv8.f1k 
hem de anlad1girn1za nazaran derin liakikatlan muhtevidir. Bu, ev 
vela Harut ve Marut k1ssas1mn bir haki1katini beyan ediyor ve bunun 
haddi zatmda ·sihir degil, ancak tarz-1 ta'limi ve suiisti'mali cihetiyle 

bir sihlr ve kiifiir olacag1m ifham eyliyor. Nitekirn - ( ~~ ~ J _).;IL. J ) 

hakkmda sarahaten sihir ta'bir edilmemi§, ancak sihre atfedilmi§tir, 
maamafih bu §eytanlar tarafmdan tarz-1 ta'limin kiifr olduguna ve 
bundan bir sihr-i mahsus yap1ld1gma i§aret klllnffil§tlr. Demek ki 

( ~~ ..,k J,;IL.J) haaaizatmda bir sihir degil, fakat ehl-i fesact elinde 

vesile-i kiifr otatltlecek bir hakikat iken, bu §eytanlar.. bunu mahza sihr 
i~in ta'lim etmi§lerdir. Halbuki, Harut ve Marut bunu ta'lim edecek
leri zaman ((biz ~bir fitneyiz,» yani bizim belletecegimiz §eyler, fitneye 
miisaiddir ve suiistimali kiifiirdiir. Binaenaleyh sakm sen bunu belleyip 
de kiifre girme» demedikge ve bu yolda nasihat etmedikge onlan bir 
kimseye ta'lim etmezlerdi, geli§i giizel herkese belletmezler, suiisti'mal
den, kiifiirden, sihirden men ederlerdi, bu §eytanlar ise boyle yaprna
dllar da bil'akis bunlarla herkese sihir ta'lim ediyorlar. 
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i§bu iki mele!t ve bunlarm ta'limatl hakkmda ·bir~o!t sozler soy
lenmi§, bahisler y~pllml§tlr, biitiin bunlan miitalaadan sonra bizim 
ayetten anlad1g1mlz §Udur : Malumdur ki; meleklerin insanlara ta'limi 
ya vahiy veya ilham demektir. Harut ve Marut'un Cibril gibi vahiy 
melaikesinden olduklanna delil yoktur. Bil'akis ayet bunlan iptida 
miinzeliinbih degil miinzelunaleyh gosterdiginden niizulde mertebe-i 
taliye meleklerinden olduklar1 zahirdir. Binaenaleyh ta'limleri de Enbi
yaya olan vahiy derecesinde olmay1p ilhamat kabilinden olmak mii
tebadirdir. ilham ise herkese olabilir. Demek oluyor ki; eski bir mer
kez-i medeniyet olan Babil §ehri ahalisinden bir tak1m kimseler iki 
suretle bOyle iki ilahi kuvvet ile mazhar-1 ilham olmu§lar, bu sayed~ 
esrar-1 hilkatten bazl havank-u garaib ogrenmi§ler ve ogrenirken bun
larm §erre de miisaid oldugunu ve binaenaleyh suiisti'mali kiifr ola
cagim da ogrenmi§lerdir. 0 halde bu iki melek'e inzal k1hnan ve Babil· 
halkma ilham tarikiyle ta'lim olunan bu §eyler haddizatmda sihr ol
dugu ifade edilmi§tir. Filvaki her ilim boyledir. Haddizatmda ilmin 
hepsi muhteremdir. Ve fakat biiyiikliigii nisbetinde ilmi haysiyetle 
hayr ii §erre miisaiddir. ilim ne kadar harika engiz ve ne kadar ince 
ve yiiksek olursa §err ii fitne ihtimali de o nisbette biiyiik olur. Bun
dan dolayldlr ki ayat-i hakk olan hakk £lini, tarik-i miistakimi isbat 
ve te'yid ic;in mintarafillah ihsan olunan mu'cizeler, kerametler ve 
diger ilimler, hikmetler, fenler bahane ittihaz edilerek alemde ne ka
dar kiifiirler, mel'anetler ne§r olunmu§tur ki bunlarm hepsi haram ve 
kiifr olan sihir ciimlesine dahildir. Bu ise ilmin haddizatmdaki ilmi 
haysiyeti degil, ameli haysiyetidir. ilimler hiisn-i isti'mal edilirse zehir
lerden devalar yaplhr, suiisti'mal edildigi takdirde de deva1ardan aglr 
zehirler istihsal olunur. Hatta bunun ic;in ekser §eriat bilginleri gerek 
bu ayetten ve gerek .mutlak ilim hakkmdaki diger ayetlerden §UnU istid
lal ve istinbat etmi§lerdir: Sihir hakkmda §er'an haram degildir, an
cak yapmak haramd1r ve hatta kiifiirdiir. «Ta'limi de bu haysiyetle 
mukayyet bulunmak iktiza eder. Nitekim bu ayette iptida ta'lim-i sihir · 

alehtlak kiifiir gibi gosterilmi§ iken ( wl..l.ao t..., ) f1kras1yla bu 1tlak 

tahsis edilmi§tir~ Has1h sihrin mahiyyeti as1l ameli haysiyetindedir 
ve sihir bir ilm-i amelidir. ~er ve bir tezvir san'at1d1r. Ve bu amel baz1 
ulum-i hakikiyeye mutevakk1f olabilir ve onlann suiisti'maliyle sihir 
yap1hr. Mesela elektrik bahsi bu gun miihim bir ilim ve elektrikc;ilik 
miihim bir san'att1r. Bunun suiisti'malinden ve §er yollannda tatbi
katmdan da birc;ok sihirler yap1lmak miimkiindiir. Lakin bunun boyle 
olmasmdan, elektrik ilminin haddizatmda bir sihir olmas1 Iaz1m gel 
mez, i§te Babil'de Harut ve Marut ilhamiyle ta'lim olunan §eylerin de 
buna benzer oldugu anla§Ihyor. Bunun it;in ayette bunlar esasmda 
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meleki bir k1ymetle gosterilmi§ velakin ta'lim ve taalliimii ile tatbi
katmda miisteid bulurtdugu fitne haysiyetiyle de §eytani olan · sihre 
ilhak edilmi§tir. Demek ki; sihir s1rf kendilerinden uydurduklan era
ciftir. Digeri Babil'deki gibi esasmda m~leki olan baz1 ulum ve sanayi-i 
garibenin isti'malidir. 

Artik burada melekler, sihir ta'lim . eder mi diye bir sual ve cevap 

ile munaka§aya mahal yoktur ve bundan ihtlraz i~in ( \.. ) YI na-

. fiye yapmak luzumsuz ve siyak beyana muhaliftir. Melek sihir ta'lim 
etmez, lakin meleklerin hay1r i~in ta'lim etti.kleri hakikatler ehl-i kiifiir 
ve §eytanlar elinde §erde isti'mal edilmek i~in sihirde de kullamlabilir, 
nitekim }?unu evvela Babil'liler yaptilar, anl8.§Ild1gma gore bunlar bu 
jki melek'in ilhamiyle ke§fedip belledikleri semavi ve Arzi, ruhani ve 
cismani kuvvetlerin· ve bunlarm mezcinden mutehass11 baz1 smaat-1 
muhimmeyi nucum-ii tabiate isnad ederek kiifre girdiler. Bu sebeple 
Gildarti sihri, tilsimat, kalfatriyat namiyle bir nevi sihir §Ohret buldu, 
sem·a bir tak1m ~eytanlar da Siileyman aleyhisselamm devletine kar§1 
k1smen bunu ve klSmen de kendi uydurduklan tezvirati takib ve tatbik 
etmi§ler _ve bu suretle siyasi, i~timai bir ~ok fasadlar ~evirmi§ler ve hii
k:Umet ve devlet i§leri i~in bu sihirleri bir ilim diye ne§r-ii tervi~ etmek 
suretiyle icray-1 kiifretmi§lerdi. 0 zamanm halk1 olan Beni israil bun
Ian onlardan ogreniyorlard1 ' ve milletler arasmda bu yolu ta'kibden 
hali kalmazlardl. Nihayet bi'set-i seniyye-i Muhammed diye .. iizerine 
i'caz-1 Kur'an kar§lsmda kitabullahl tamamen arkalarim(.,. atar_~ bus
biitiin bu §eytanlara tabi oldular... Kitabullahi a~kalarina, ·a tip Sii
leyman'a kaq1 §eytanlann takib ettikleri §eylere ittiba eden bu f1r;ka-i 
ehl-i kitab, bu ziimre-i Yehud, bu kafir §eytanlann takib ve ta'lim et
tigi ~bu iki nevi sihir kitablanridan koca ile kans1 arasm1 ay1racak 
§eyler ogreniyorlar. Bu tabir, sihrin a'zami te'sirini ifham i~indir . 

Yani bunlar, bu tarik ile kan ile koca arasm1 bile ay1rabilecek fesad
lar ~eviriyorlar, bunu yapabilecek olan sihirlerle i~timaiyatta ne biiyiik 
fitneler ~1kanlabilecegini klyas ediniz. Kan ile kocasm1 ayiranlar, bu 
kadar kuvvetli bir rablta-i i~timaiyeyi klranlar, bir heyet-i i«;timaiyeye 
neler yapmazlar? Kom§Ul~r, hem§ehriler beyninde neler yapmazlar; 
efrad-1 milleti biribirine mi dii§iirmezler? Hukumet ile tebaasmm · ara
sml m1 a~maz? ihtilaller mi ~1karmazlar? .Ayet bu noktada bize goste
riyor ki; sihrin en biiyiik te'siri ruhlar iizerindedir, fikirleri bozar, 
kalbleri ~eler, ahlak1 berbad, cemiyetleri peri§an eder. Binaenaleyh sih
rin ash yoktur diye aldanmamalld1r. Ve boyle sihirlerden sakmmahd1r. 
(Elmahh, Hakk Dini Kur'an Dili, I, 441 - 450) 
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Sihirle ilgili Seyyid Kutub'un Gorii§ii : 

Sihir kanusunda Seyyid Kutub da der ki : 
Burada biraz da sihirden; kan ile kocanm arasrm ayiran ve yahu

dileri pe§inde surukleyerek Allah'm kitabm1 arkalarma atmalarma se
bep alan ~eyden bahsetmemiz gerekir. Bir tak1m kimselerin, ilmin, ha
kikatlm hentiz ke§fedemedigi baz1 hassalara sahip aldugu her zaman 
mti§ahade edilir. Kavrayamadlklan ve te'sir yallanm ogrenemedikleri 
halde bazt ·kimseler a hassalara bir taktm adlar verirler! .. i§te ((telepati» 
(uzaktan hatlrlama). Telepati nedir? Nas1l alur? Bir kimse uzaklar-

. da, hem de ~ak uzaklarda alan, insan sesinin ~la§amadtgi ve gozun gO
remedigi mesa.felerden birisini nas1l ~g1nr? Araya bir vastta .kaymadan 
.anunla nas1l kanu§ur? 

i§te manyetizma. Manyetizma nedir? Nasi! alur? Bir irade ba§ka 
bi:Pisinin iradesi uzerinde nas1l hakimiyet kurabilir? Nas1l alur da biri 
digerine bir§eyler sayler, digeri de kitaptan akur gibi bunlan tekrar 
eder? ilmin kabul edip, bu hususta soyledikleri, sadece isim takmak
tan ibarettir. Modern ilim, bunlarm mahiyeti ve nas1l meydana geldik
leri kanusunda hi~ bir §ey soylememi§tir. Bundan ba§ka ilmin hayretle 
kar§tladigi pek ~ak hususlar vard1r. Bunlarm mevcudiyetini kabul et
mek i~in; ya yeteri kadar ·mu§ahedeler elde edememi§, yahut da anlan 
tecrube s1mrlan i~ine yerle§tirebilecegi a.Ietler icad edememi§tir. i§te 
ger~ek alan ru'yalar. Butun ruhi degerleri inkar eden Freud, bunlarm 
varllgm1 inkar edememi§tir. Ben, herhangi bir hadisenin biraz sonra 
vuku' bulacag1m, yahut da herhangi bir §ahsm az sanra_ gelecegini na
stl aluyar da hissediyarum? Ve ger~ekten de hissettigim a hadise bir
ka~ dakika sanra meydana geliyar ,bt!kledigim insan ~1k1veriyar. Bu 
nasll aluyor? ilmin, 1bUnlan tcrube tahtasma yerle§tirecegi aletleri 
yaktur, bu imkanlara sahip degildir diye bilfiil insan aglunda var olan 
bu gizli kuvvetleri basit bir §ekilde reddetmek gayet tuhaftlr. Gayemiz 
her turlu hurafeleri kabul edip, efsaneler pe§inden ka§mak degildir. 
Dagru ve mantlki alan, insan aklmm bu me~huller ummam onunde · 
biraz durup dti§iinmesidir ... Bugun kavramlmayan §eyleri kavnyabile
cek ~arelere ula§tlktan sonra, imkanlar nisbetinde a ~arelerle bu ha
diseleri bilgi hududu i~ine sigdtrmak. Yahut da meselenin aklm takati 
fistunde alup hududlan haricinde bulundugunu, anu kavrayacak gu~te 
almadigmi kabul etmek. Ve hadiselerin muhakemesini me~hUl hesap
lara b1rakmak. :. i§te sihir de bu nevi hadiseler kabilindendir. ~eytan
larm in.sanlara ogretmeleri de bu kabil hadiselerdendir. Olay §U §e
kilde de alabilir: Hislere, fikirlere, e§ya ve cisimlere gozbagctllgt yoluyla. 
te'sir edilebilir. Firavun'un sihirbazlan tarafmdan yaptlan sihrin ha
yali aldugu Kur'an-1 Kerim'de belirtiliyar. Bu gibi yallarla kan ile kaca 
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veya iki arkada§ arasm1 ay1rabilmek olmayacak §ey degildir. Kur'an-1 
Kexim'de buyuruluyor ki : «Bir de ne gorsi.in, onlarm ipleri ve degnek- , 
leri, sihirleri yi.izi.inden kendisine ger~ekten ko§uyor irni§ hayalini ver
di.» Her ne kadar eserler - Yukanda zikrettigimiz gibi- Allah Teal a' 
mn izni d1§mda meydana gelemezse de, infialler, aksi tesirlerden mey
dana gelir. 

Bu Harut ve Marut ad1 verilen melekler neciydiler? Ne vakit Ba
bil'de bulunmu§lardi? Yahudiler hikayenin mevzuunu bildiklerinden 
inkar ve itiraz yoluna gitmediler. KUr'an-1 Kerim, hitab ettigi kimseler 
tarafmdan bilinen bir tak1m tarihi olaylan hi.ilasa olarak zikreder. Ve 
mevzuun anla§1labilmesi i~in bu kadarllk ozet kafi gelir. Tafsilatl ica- · 
bettiren bir hal kalmaz. Zira esas maksad, bu olaylarm tafsilatll olarak 
anlattlmast degil, .sadece hatlrlatllmas1 idi. Biz de -Kur'an'm Golge
sinde- o iki melek k1ssas1 etrafmda varid olan y1gmlarca efsanelerin 
i~ine dalmak istemiyoruz. Zira bu hususta kabule §ayan saglam bir ri
vayet yoktur. 

insanhk tarihinde her devre uyan bir tak1m hadiseler ve iptilalar 
vard1r. insani tekami.il h1zla devam ederken, insam §U karanhklar h;e
risinde parlak ilahi l§Iklar takib etmektedir. Muhtelif §ekillerde mey
dana gelen harikulade imtihanlara nisbetle §U iki melek veya melek 
gori.ini.i§i.indeki iki insanla tecriibe edilmekte hayreti mucib bir §ey yok
tur. Burada israilogullannin Allah'tan geldigi kat'i olarak bilinen Ki
tabullah'1 arkalarma at1§lanm, onu b1rak1p da efsaneler pe§inde ko
§U§lanm bilmemiz ve sihrin §eytani i§lerden oldugunu kabul etmemiz 
kafidir. i§te bu yi.izden bi.iyi.i insam cezaya ~arptlran ve bi.iti.in ahiret 
degerlerini kaybettiren bir ki.ifi.ir vas1tas1d1r. (Seyyid Kutub, Fi Ztlal'il
Kur'an, I, 203- 205) 
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105 - Ehl-i Kitab'tan kafir olanlar da, musrikler de 
Rabb1n1zdan size hiQ bir hay1r indirilmesini istemezler. 
_Allah, rahmetini diledigine tahsis eder. Allah, buyuk lutuf 
ve ihsan sahibidir. 

Mii'minlerin Tavn : 

Allah Teala mii'minlerin .sOzleri ve fiilleriyle kafirlere benzemele
rini yasaklami§tlr. §oyle ki; yahudiler sozlerini soylerken tevriye san' 
atm1 kullanarak maksadlanm eksik soylerlerdi. Allah'm la'neti onlarm 

iizerine olsun. Mesela bizi dinle dediklerinde ( L:..t.IJ ) «bizi de go

zet» derlerdi. Nitekim Allah Teala §oyle buyurur : «Yahudilerden de bir 
kl~rm sozleri yerlerinden degi§tirirler ve derler ki; dinledik ve isyan 
ettik. Ey dinlemez olas1, bizi dinle ve bizi gozet». Dillerini egip biike
rek. ve dine ta'n ederek soylerler. Eger onlar dinledik ve itaat ettik, 
bizi dinle ve gozet demi§ olsalardl, kendileri i~in daha hay1rli ve daha 
dogru olurdu. Ancak Allah onlara kiifiirlerinden dolay1 la'net etmi§tir. 
Onlardan pek az1 miistesna iman etmezler. (Bakara, 93) Hadislerde on
larm bir~ok haberleri varid olmu§tur. §oyle ki; onlar selam verdikleri 

zaman «esselamii aleykiim» yerine ( ~ r WI ) essamii aleyklim · 

diyorlardi ki sam; oliim demektir. Bunun i~in Allah 'Teala, onlara kar
§Illk verirken ve aleykiimiisselam yerine ve aleykiim .demekle yetinme
mizi emretti. Bu dua onlar i~in kabul olmaz ama, bizim onlar i~in 
duarmz kabul olur. Maksad §Udur : Allah Teala mii'minlerin kavlen ve 
Hilen kafirlere benzemelerini yasaklarm§tlr. Bunun i~in de «Ey iman 
edenler, bizi de dinle>> demeyin. «Bizi de gozet» deyin ve dinleyin. Ka
firler i~in ~ok ac1kli bir azab vardm> buyurmu§tur. 

imam Ahmed ibn Hanbel. .. Abdullah ibn Omer'den nakleder ki; 
RasUlullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur: 

~ . ... - .... ·... .... . -/ . .. . .... .... ~ ........ .... ·- ~ . "' 
~ ~j~ ~J ,l) 4.r'i ;.i>j JJI ~~-! ~~~ ~L:JI ~~ :r-t ~ 

·~ ~ ~~ ;:;~ .:_.;J .~;\ .jj~ j ~j~IJ ~~\ .: ~~.;J ·~J~ 

«Ben; k1yametin e§iginde k11I~la gonderildim. Ta ki §irk ko§ulma
dan yalmzca Allah'a ibadet edilsin diye. Benim nzk1m mizragimm gol
gesinde kilmmi§tlr. Zillet ve kii~likliik benim b'uyruguma muhalef~t -
edenlerin iizerine verilmi§tir. Kim de bir kavme benzerse §iiphesiz on
lardandir. >> 

Tefsir , C. II, F . 31 
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Ebu DavD:~i. .. Abdullah i:bn Omer'den nakleder ki: Rasulullah 
(s.a.) §Oyle buyurmu§: ((Kim bir kavme benzerse onlardand1r.» Bu 

. hadisde §iddetli yasak ve korkun<; tehdit vardlr. Kafirlere; fiil ve ka
ville, giyecek ve bayramlarla, ibadet ve bizim i<;in me§ru k1lmmam1§ 
diger hallerle benzemekten ka<;md1rma varchr. 

ibn Ebu Hatim der ki, bana babam ... Ma'n veya Avn'dan, ya da 
her ikisinden nakletti ki, adamm biri Abdullah ibn Mes'ud'a gelmi§ ve 
demi§ ki; bana bir soz soyle. 0 da demi§ ki; Allah Teala'nm ccEy iman 
edenler» buyrugunu duydugun zaman onu gozet ve kulagtm ver, <;tin
ku onda bir hay1r emri veya bir §er y~ vard1r. 

A'me§, Heyseme'den naklen der ki; Kur'an'da okumu§ oldugumuz 
ccEy iman edenler» ka;vlinin Tevrat'taki kai'§Illgi ey miskinlerdir. Mu
hammed ibn ishak, Muhammed ibn Ebu Muhammed kanallyla Said 
ibn Cubeyr'den veya ikrime kanallyla ibn Abbas'dan nakleder ki 

( ~I; ) <<bizi gozet» kelimesi, kulagtm bize ver, demektir. Dahhak, 

ibn Abbas'dan nakleder ki; ((bizi de dinleyin>> demeyin ((bizi de gozet» 
deyin ve dinleyin» ayeti konusunda §Oyle demi§tir: Onlar Hz. Pey
gambere kulagmt bize ver diyorlardl, ancak kullandtklan ( ~~;) keli
mesi bize veri§tir, der gibi idi. ibn Ebu Hatim der ki, Ebu'l-Aliye, Ebu 
Malik, Rebi' ibn Enes, Atiyye el-Avfi ve Katade'den de buna benzer bir 
rivayet nakledilir. Mucahid der ki; ((bizi de dinleyin demeyim, ayetin
den maksad, aksini soylemeyin demektir. Bir rivayete gore de bizi diu
le ve biz de seni dinleyelim demektir. Ata'ya gore; bu s6z Ansarm si)y
ledigi bir lugat tarz1d1r ki Allah onu yasaklann§tlr. Hasan der ki : ccBizi 

de dinle demeyin» ayetindeki ( Cf-1)1 ) kelimesi alayll ve istihzah 

sozdur. Allah bu ayetle onlarm Hz. Muhammed (s.a.) in sozlerini alaya 
almalarm1 ve !sHim'a davet etmesini istihza ile kar§Ilamalanm yasak
Iann§tlr. ibn Cureyc'in de bOyle dedigi rivayet edilmi§tir. Ebu Sahr der 
ki; Rasftlullah (s.a. ) arkas1m dondugunde mu'minlerden ona muhtac; 
olanlar; kulagmt bize ver, derlerdi. Allah, Rasftlu Zi§amna boyle den
memesini ve sayg1ll davramlmasm1 buyurrnu§tur. 

Suddi der ki; Kaynuta ogullanna mensub yahudilerden Rifaa ibn 
Zeyd denilen bir adam vard1, Hz. Peygamberin huzuruna gelip onunla 
konu§urdu, konu§tugunda kulag1m bana ver, beni dinle, derdi. MuslU
manlar peygamberlerin boyle saygth ifadelerle kar§Iland1klanm zanne
derlerdi. Onlardan bir k1sm1 da boyle derlerdi -Nisa suresinde buyu
ruldugu gibi- Allah Teala mu'minlerin bizi dinle demelerinin boyle
ce onune gec;mi§tir. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem de buna benzer 
bir rivayet soylemi§tir. ibn Cerir der ki; bizim yamnnzda bulunana 
gore bu soztin dogrusu Allah Teala mti'minleri, nebiyy-i Zi§anma bizi 
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dinle demekten nehy etmi§ olmastdu. Qiinkii bu ifadenin nebiyy-i Zi§ana 
soylenmesini Allah hO§ kar§tlamamt§tlr. Bunun benzeri Hz. Peygam
berden nakledilen ((iiziime tiyek demeyin sadece asma deyin» keza 
«kulum demeyin delikanhm deyin» ve buna benzer ifadelerdir. 

«Ehl-i kitab'dan kafir olanlar da mii§rikler de Ra<bbmtzdan size hie; 
bir haytr indirilmesini istemezler.» Boylece Allah Teala mii§riklerin ve 
ehl-i kitab'dan kafirlerin dii§manllklannm §iddetini ac;tkhyor. Nitekim 
yukanda mii'minleri bunlab benzemekten sakmdtrmt§tl. Mii'minlerle 
onlar arasmdaki dostlugu koparmak istemi§ti. Sonra Allah Teala rriii' 
minlere lutfettigi tam ve miikemmel ~eriat-\ Muhammediye nimetine 
dikkatleri c;ekerek buyuruyor ki : «Allah, rahmetini dlledigine tahsis 
eder. 'Allah, biiyiik lutuf ve ihsan sahibidir.» 

---'---- iZAHI -----

Miisliimanlar, kendilerine Allah'm RasUlii bir bilgi verdigi zaman, 
11bizi dinle ve yava§ soyle ki anlayalrm» diyorlardl. Ancak bu soz ya
hudilere gore bir kiifiirdii ve yahudiler Hz. Peygamber'e hakaret sa-

dedinde ( ~11 ) raina diyorlardt. Bu nedenle yiice Allah mii'min- · 

lerf bu kelimeyi soylemekten nehyediyor ve aym anlamda bir ba§ka ke
lime soylemelerini bildiriyor. Mii'minler iyi bilmelidirler ki, kafirler ve 
yahudiler i~in elim bir azab vardir. Ve yine bilmelidirler ki, ister ehl-i 
kitab olsun, ister mii§rik olsun kafirlerden hi~bir grup, miisliimanlara 
herhangi bir hayrm gelmesini istemezlerdi. Allah Alim ve Kadir olarak 
peygamberligini ve kita<b1m kullarmdan diledigine tahsis eder. Qunkii 
Allah yiice lutuf sahibidir. 

Bu konuda Seyyid Kutub der ki: 

Rivayete gore ( ~~J ) «bizi de dinle» soziiniin miisliimanlara 

yasaklanmas1mn sebebi §Udur: Yahudilerden bir kisim beyinsizler, Pey
gambere kar§I dlllerini egip biikerek bu lafz1 kullamyorlardl. Aym kok
ten tiireyen, ba§ka manalara da gelmesi ic;in Peygambere bu §ekilde 
hitab ediyorlardi. Hz. Peygambere onlar ac;tktan ac;1ga sovmekten kor
kuyorlar; bu yiizden de ancak beyinsiz ve dii§ktin kimselerin ba§, vura
bildigi bu nevi dolambac;h yollarla hakaret etmeye c;ah§lyorlardi. i§te 
bu yiizden yahudilerin dillerine dolad1klan bu kelimenin miislUmanlar 
tarafmdan kullamlmasi yasaklandl. Beyinsizlerin tahrif edemeyecegi, 
ba§ka manalara c;eke'meyecegi ve aym manayi ifade eden ba§ka kelime
ler kullanmalan emrolundu. Bu yasaklamadaki esas gaye; yahudilerin 

· elinde fena maksatlanm. ac;Iklayan kii9iik firsatlan da yok etmekti. 
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Yahudilerin bu nevi yollara ba§ vurmalan su-i edeblerine, a§agt
llklanna ve hayasizllklanna i§aret oldugu gibi kihlerinin ve dii§man
hklanrun, derecesini de gO.sterir. Ayru miinasebetle gelen yasak emri 
de Allah Teala'run, Peygamberini ve miisliimanlan di§andan gelecek 
her tiirlii kotii maksa.tlara kar§I muhafaza etmekte oldugunu \fade 
eder. 

Diger taraftan; bu ayetler, Allah Teala'run miisliimanlara bah
§ettigi fazl-ii ihsandan yahudilerde meydana gelen kin ve klskan~llgm, 
hased ve nefretin mikdanru da anlat1r. Biitiin bu ifadelerden maksad, 
miisliimanlarm Allah dii§manlanndan korunmalar1 ve onlan kiskan~
llga sevkeden iman bagma iyice yapl§malarmi te'min etmektir. Bu ara
da Allah'm vermi§ oldugu fazl-ii keremine de §iikredip imanlanru mu
hafaza etmelerini saglamaktlr : 

«Ehl-i kitab'tan kafirler de, mii§rikler de size Rabb1mzdan hi~bir 
hayir indirilmesini istemezler. Allah rahmetini diledigine t~hsis eder. 
Allah, en biiyiik lutf-u ihsan sahibidir.>> 

Kur'an-1 Kerim, kiifiir mevzuunda ehl-i kitab ile mii§rikleri bir sa
yiyor... Onlardan her iki taife de Allah'm son peygamberine inanmi
yorlar. Bu baklmdan her iki kitle de ayru seviyededirler. Her iki kitle 
de miisliimanlara kar§I kin ve intikam duygusu besliyorlar. Miisliiman
lara hi~bir iyilik gelmesini istemiyorlar. Ve bu yiizden her iki kitle de 
katirdirler. Onlarm mii'minler namma istemedikleri §ey, bu dinin ken
disidir. Onlar en c;ok bu dini sevmemektedirler. En fazla islam'dan net
ret etmektedirler. Allah'm bu fazhru miisliimanlara vermesi, Kur'an'm1 
miisliimanlara gondermesi, islam nimetini onlara bah§etmesi, yeryiizii
niin en biiyiik emaneti olan itikad emanetini miisliimanlara havale et
mesi... i§te onlan en fazla nefrete sevkeden §ey ... 

Daha once yahudilerin Allah'm kullanndan diledigine fazl-ii ke
remini ihsan etmesini kiskandiklan ve bu yiizden k1zd1klan anlatii
mi§tl. Bu kiskanc;llklan o dereceye vard1 ki, Peygamber'e vahiy getir
mi§ olmasmdan dolay1 Cebrail'e bile dii§man olduklanm ilan ettiler : 

«Allah rahmetini diledigine tahsis eder.» 
Allah, risaletini kime verecegini iyi bilir. Eger bu risaleti Hz. Mu

hammed'e ve ona iman edenlere verdiyse buna onlann daha layik ol
duklanm bildigi i~indir : 

«Allah en biiyiik lutf-u ihsan sahibidir ... » 
Niibiivvetten, risaletten, imandan ve imana davetten daha biiyiik 

bir nimet yoktur. Bu ifacte Allah'm iman edenlere ihsarunm ve fazlmm 
biiyiikliigiinii belirterek §UUrlannda iman duygusunu co§turmaktadir. 
Daha once kafirlerin iman edenlere kar§I kalplerinde neler besledikle
rini izah edip onlardan ka~mmalarrmn ve §iddetle korunmalarmm la
zim oldugunu bildiren ifadede ise §UUrlanm harekete gec;irme maksad1 
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vard1. Her iki maksat da yahftdilerin, musluman kalplerdeki i'tikad 
bagm1 zay1flatmak i~;in yiiruttukleri velveleli entrikalar kar§lSlnda 

. miislumanlarm tutunabilmeleri i<;in zaruri idi. Yahudilerin en ~;ok kis
kandiklan §ey, Allah Teala'nm mu'minlere lutfettigi bu muazzam aki
dedir! ... (Seyyid Kutub, Fi Zilal'il-Kur'an, I, 213- 214) 

----;oOo---

106 - Biz, bir ayeti nesheder veya unutturursak on
dan daha hayirhsini, yahut da dengini getiririz. Bilmez 
misin ki, Allah ~uphesiz her ~eye kadir' dir. · 

107- Goklerin ve yerin miilkiiniin gerc;ekten Allah'a 
ait oldugunu ve sizin ic;in Allah' dan ba$ka bir sahip ve yar
dimci ol:rnadiginl bilmez misiniz? 

Nesh Mes'elesi : 

ibn Ebu Talha, ibn Abbas'dan naklederek der ki; «biz bir ayeti 
nesheder» kavli; degi§tirirsek demektir. ibn Cureyc Mucahid'den nak
leder ki, «Biz bir ayeti nesheder» yani bir ayeti ortadan kaldmrsak 
demektir. ibn Ebu Nuceyh, Mucahid'den nakleder ki; ((Biz bir ayeti 
nesheder» kavli konusunda o §6yle demi§tir; yaz1sm1 b1rak1r, hukmu
nii degi§tirirsek. Mucahid, bunu Abdullah ibn Mes'ud'un arkada§larm
dan nakletmi§tir. ibn Ebu Hatim Ebu'l-A.liye'den ve Muhammed Ibn 
Ka'b el-Kurazi'den naklen benzer §ekilde rivayet eder. Dahhak der ki; 
((Biz bir ayeti nesheder ... » kavlinin manas1; tutarsak demektir. Ata ise 
nesheder ifadesinin manas1, Kur'an'dan neyi atarsak demek oldugunu 
soylemi§tir. ibn Ebu Hatim der .ki; atillp Hz. Muhammed'e inzal bu
yurulmazsa demektir. Siiddi der ki; ayetin neshi kaldmlmas1 deqiektir. 
ibn Ebu Hatim der ki; neshedilmesi demek, kaldinlmasi ·ve tutulmas1 
demektir. «ihtiyar kadm ve ihtiyar erkek zina ettiklerinde onlan dog
rudan recm ediniz,, sozu gibi. Keza : ((Ademoglunun ikf vadi dolusu 
mall olsayd1 u~unciisiinii de isterdh sozu gibi. ibn Cerir der ki: «Biz 
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bir ayeti nesheder» kavlinin manas1 §oyledir: Bir ayetin manasm1 ba§
kasma ~evirir, degi§tirir ve tebdil edersek demektir. Bu, helalin hara
ma, haramm helala, mubahm yasaga, yasagm mubaha ~evrilmesidir. 
Bu ise ancak emir ve nehiyde, yasak ve sahvermede, engel ve musaade 
etmede olur. Haberlere gelince bunda nasih veya mensuh olmaz. Nesh 

kelimesi ( y~l ~ ) kitab1 neshetmek kok\inden olup bir nU.Sha

dan bir ba§kasma aktarmak demektir. Hukmun neshi demek de bir 
ba§ka hukme ~evirmek ve bir ibadetin bir ba§kasma nakledilmesi de
mektir. Bu, ister hukm\in\in, ister yazmm neshiyle olsun farks1zd1r. 
c;unku her iki halde de o hukum mensuhtur. Usul bilginleri, ,neshin ta
rifi konusunda ihtilaf etmi§lerdir. Ancak bu konuda mesele birbirine 
yakmd1r. Neshin §er'i manAS1 bilginlerce malumdur. BaZilan bunu §oy
le ozetlemi§lerdir : 

Nesh daha sonra gelen §er'i bir delille hUkmun kaldlnlmas1d1r. Bu 
tarifin i~erisine daha hafifin daha ag1rla veya daha ag1rm daha hafif
le nesh edilmesi girdigi gibi, olmayan bir §eyin ba§ka bir §eyle nesh 
edilmesi de girer. Neshin ahkann, ~e§itleri ve §artlan f1k1h usulunde 
de geni§ olarak a~1klamr. Taberani der ki; bize Ubeydullah ibn Ab
durrahman ... Salim'den o da babasmdan nakletti ki §oyle demi§: iki 
adam bir sureyi okuyorlardl, Rasulullah (s.a.) onlan kendilerine okut
mu§tu. Bir gece kalktllar, namaz klld1lar, ancak bu surenin hi~ bir 
harfini okumaya muktedir olamad1lar. Sabahleyin erkenden Rasulul
lah (s.a.) a gelerek durumu anlattllar. Rasulullah (s.a.) : 0 neshedilmi§ 
veya unutturulmu§ olabilir. Ondan vazge~in buyurmu§tur. Bu rivayet-
teki SUleyman ibn Erkam zaytf bir ravidir. · · 

Ayet-i kerime'deki ( ~ ) kelimesi iki §ekilde, okunmu§tur. 

~-' lA>~ ) Birinci §ekilde okuyan yani nun'un ve sin'den son

raki hemzenin fethasiyla okuyanlar buna, ((biz onu geciktirirsek» ma-
nasml vermi~lerdir. Ali ibn Ebu Talha ibn Abbas'dan naklederek der 

ki : ( ~ _,i ~~ .)A ~l. ) bir ayeti degi§tirir veya degi§tirmeden ol

dugu gibi b1ralqrsak demektir. 
Miicahid, ibn Mes'ud'un arkada§larmdan nakleder ki; bu kelimeyi 

o ( lA>~ ) §eklinde okumu§ ve yaz1s1ru b1rak1r, hukm\inu degi§ti

rirsek diye mana vermi§tir. Ubeyd ibn Umeyr, Mucahid ve A~a ise onu 
geri b1rak1r, neshetmeyiz §eklinde mana vermi§tir. Suddi de aym §e
kilde mana verir. Rebi' ibn Enes'in de boyle mana verdigi bildirilir. 
Dahhak ise ((biz bir ayeti nesheder veya geri b1raklrsak)) ayetine, nesh
edenle neshedileni geri b1rak1rsak §eklinde mana vermi§tir. Ebufl-Aliye 
ise onu kendi yamm1zda geciktirirs~ §eklinde mana vermi§tir. ibn :E:bu 
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Hatim der ki; bize Ubeydullah ibn .Ismail el-Bagdadi, ibn Abbas'dan 
nakletti ki o §Oyle demi§: Hz. Orner (r.a.) bize hutbe okudu ve sonra 
Allah Azze ve Celle'nin «Biz bir ayeti nesheder veya unutturursak» 
ayetini okumu§ ve unutturursak kelimesine te'hir edersek manasmi 
vermi§tir. 

ikinci okuyu§ ( ~ ) dir. Bu konuda Abdurrezzak, Ma'mer' 

den, o da Katade'den nakleder ki; «Biz bir ayeti nesheder veya unut
turursak» ayetinin manas1 konusunda o §Oyle demi§tir : Allah Teala 
peygamberine diledigini unutturuyor, diledigini de neshediyor. ibn Ce
rir der ki; bize Sevad ibn Abdullah ... Hasan' dan nakletti ki o «unuttu
rursak» kavli konusunda §Oyle demi§tir: Sizin peygamberinize Kur'
an'dan baz1 bOlumler okutturulmu§, sonra o bunu unutmu§tur. ibn Ebu 
Hatim der ki bize ba:bam ... ibn A!bbas'dan nakletti ki, o §Oyle demi§: 
Hz. Peygambere geceleyin vahiy iniyor ve gunduz unutturuluyordu. Bu
nun uzerine Allah Azze ve Celie bu ayeti indirdi. Ebu Hatim der ki; 
bana Ebu Ca'fer bu rivayet zincirinde yer alan Haccac•m; Haccac ibn 
Ertea · olmaYIP bizim Cezire'li bir ihtiyard1r. Ubeyd ibn timeyr ise 
((unutturursak)) ayetine sizin yamruzdan kaldinrsak manasmi vermi§
tir. 

ibn Cerir der ki; bana Ya'kub ibn ibrahim, Kas1m ibn P.ebia'dan 
nakletti lfi, o §6yle demi§: Ben Sa'd ibn Ebu Vakkas'm bu ayeti 

~ _,i ~~ ,y ~L. ) «Biz bir ayeti nesheder veya sen unutursan)) 

§eklinde okudugunu duyduk. Kas1m ibn Rebia diyor ki; ona Said ibn 
Museyyeb bu ayeti «unutturulursan» diye okuyordu dedim. Kas1m ibn 
Rebia diyordu ki; Sa'd §Oyle dedi: Kur'an; ne M:useyyeb'e, ne de Mti
seyyeb'in ailesine indirilmi§tir. ~am ytice olan Allah «Sana okuyaca
giz da unutmayacaksm''• «Unuttugun zaman Rabbmi an» buyuruyor, 
demi§tir. Bunu Abdurrezzak Htiseyn'den rivayet eder. Hakim de Mtis
tedrek'inde Ebu· Hakim el-Razi'den... Ya'Ia ibn Ata kanahyla nakle
der ve bu hadis, Buhari ve Mtislim'in §artma uygundur, ancak onlar 
tahric etmemi§lerdir, der. ibn Ebu Hatim der ki; Muhammed ibn Ka'b, 
Katade ve ikrime'den de Said'in sazti gibi bir soz nakledilmi§tir. 

imam Ahmed der ki; bana Yahya .. . ibn Abba_s'dan nakletti ki, o Hz. 
Omer'in §Oyle dedigini rivayet etmi§ : Ali en dogru htiktim verenimiz
dir. Ubeyy ise en dogru okuyamm1zd1r. Biz Ubeyy'in dediginin bir kis
mim terk ediyoruz fakat "'beyy ben Rasulullah (s.a.) dan §Oyle dedigi
ni duydum, binaenaleyh onun hi~ bir k1snnm terketmem, diyor. Hal-_ 
buki Allah Teala : «Biz bir ayeti nesheder veya unutturursak ondan da
ha hayirhsmi, yahut da dengini getiririz,, buyuruyor. 

Buhari der ki; bize Yahya ... ibn Abbas' dan nakletti ki o Hz. Orner' 
in §Oyle dedigini rivayet etmi§ : En iyi okuyamm1z 'Obeyy'dir. En iyi 
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hlikiim verenimiz Ali'dir. Biz Ubeyy'in soziinden bir klSmml b1rak1yo
ruz. Ubeyy ise; ben Rasulullah (s.a.) dan bOyle i§ittim hi~ bir §ey bl
rakmam, diyor. Halbuki Allah TeiUa : «Biz bir ayeti nesheder veya unut
turursak ondan daha hay1rllsm1, yahut da dengini getiririzll buyuru
yor. 

«Ondan daha hayirhsmi yahut da dengini getiririZ.ll Yani hiikiim 
baklmmdan miikelleflerin menfaatine olamm. Ali ibn Ebu Talha'mn 
ibn Abbas'dan naklettigine gore, o «Ondan daha hayirllSlll ayetini, men
faat bak1mmdan sizin i~in daha hayirhsmi ve size uygun olamm diye 
tefsir etmi§tir. Ebu'l-Aliye ise der ki: <<Biz bir ayeti nesheder)) · yani 
onunla amel etmezsek veya <<unutturursak)) yani katlnnz.da b1rak1rsak; 
ya onu, ya da ondan daha iyisini getiririz. Siiddi de der ki : !<Biz neshet
tigimizden daha iyisini veya b1raktig1nnzm dengini getiririZ>> · demek.:. 
tir. Katade det ki bu ayette tahfif, ruhsat, emir ve yasak · vard1r. 

----- iZAHI 

Nesh mes'elesi; islam dii§manlan tarafmdan ba§lang1cmdan gu
niimiize degin tenkid mevzuu edilmek istenmi§tir. Bu konuda .I. cildde .. 
detayh bilgiler vermi§tik. Burada size miifessirlerin kanaatlanm kend;i · 
ifadeleriyle aktarmaya ~al1§acag1z : . · . 

· Ka§ani'ye ait oldugu kabul edilip de, Muhyiddin ·ibn el-Arabi.'ye 
atfedilen tefsirde ise §oyle denir: 

Biz bir ayetin hiikmiinii ibtal ederek, lafz1m ve manaslm ya da 
manasmm di§mda lafzml ibtal ederek - recm a yeti gibi 3bir . a yeti 
neshedecek olursak ondan daha hay1rhsm1 getiririz. Bu konuda en uy
gun olam veya iyilikte ve elveri§lilikte ona e§it olamm getiririz; iyi bil 
ki; Levh-i Mahfuz da tesbit edilmi§ olan hiikiimler ya hususidir ya da 
umumidir. Hususi olan; ya §ah1slara tahsis edilmi§tir veya zamanlara 
tahsis edilmi§tir. Ayet, peygamberin kalbine inince §ah1slar baki kal
digi siirece §ah1slara mahsfrs olan kisimlar da baki kahr. Zamanlara 
mahsus olan k1s1mlar ise neshedilip zayi olur, ~iinkii o zamanda yok 
olmu§tur. Bu tiir nesih k1sa olabilir; Kur'an'm neshettikleri gibi ueun 
da olabilir; eski §eriatlarm hiikiimlerinin neshedilmesi gibi. Ancak bu, 
ayetin Levh-i MahfUz'da oldugu §ekilde sabit kalmasma muhalif de· 
gildir. Umumi olan hiikiimler ise dehir baki kald1k~a baki kahr. insanm 
konu§masi ve boyunun diizgiin olmas1 gibi. (Muhyiddin ibn el-:Arabi, 
Tefsir el-Kur'an'il-Kerim, I, 75, 76) · 

Bu ayetlerin devammm da gosterdigi gibi; ister bu hiicuma klb
. lenin degi§tirilmesi hadisesi veya islam cemaf. tmm biiyiiyerek teka

mUI etmesi neticesinde bir tak1m emirlerin ve kaio.elerin degi§tirilmesi 
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sebep olsun, ister Kur'an'm umumi olarak Tevrat'1 kabul etmesine rag
men Tevrat'ta g~en baZI hukumleri reddedi§i sebep olsun hic;bir fark 
yoktur. Bu veya oteki, §U veya o... Yahut da yahudilerin bu i'tikadm 
esasma §iiphe dii§iirtnek ic;in alet olarak kulland1klan butun entrika
lar... Bunlarm hangisi olursa olsun, meseleyi degi§tirmez. Zira Kur' 

' an-1 Kerim nesih ve ta'dil mevzuunu ac;1klarken yahudilerin s1rf islam' 
m prensiblerine kar§l sav~ ac;tiklanru, islam'm etrafmda yayacaklan 
§iiphelerle bu davanm oniine g~ebileceklerini tahayyiil ettiklerini ac;1k 
surette ortaya koymaktad1r. Bu hususta Kur'an kat'i hukmunu vererek · 
butun §iipheleri bertaraf etmektedir. 

Risalet devresinde muhtelif hallere gore islami hukumlerde mey
dana gelen k1smi ta'dilat, hem insanhgm hayn, hem de tekamiil pren
sibinin icab1d1r. Bu, insanhk tarihi boyunca geli§ecek olan hayati teka
miilun gerektirdigi buyuk bir haynn tahakkuku esasma mebnidir. in
sanlan yaratan, peygamberleri gonderen, ayetleri indiren ve butun 
e§yayi idaresi altmda yuruten yalruz Allah't1r. Butun bu hadiseleri 
takdir eden de yine O'dur. ister herhangi bir hukmu ihtiva eden ve 
dille okunan Kur'an ayetleri olsun, ister peygamberlerin getirdikleri 
her turlii esbab1 silen mucizeler mealindeki harikah ayetler olsun. Al
lah ayetini nesh ederek nisyan denizine gomdugu vakit, §Upliesiz ki o 
nesh ettigi ayetten daha haYirllsmi veya benzerini getirir! O'nu hic;bir 
§ey aciz durumda b1rakamaz. Zira her §eyin maliki ve sahibi O'dur. 
Yerde ve gokte ne varsa hep O'nun mal1d1r ... (Seyyid Kutub, Fi Zllal'il
Kur'an, I, 215 - 216) 

Kur'an-1 Kerim, §artlar gerektirdiginde bOlum bolum nazil olu
yordu. Ayetten c;1kanlan hukum, islam ummetinin menfaatma gore 
tanzim ediliyordu. Bazan ayet tamamen baki kahyordu, bazan da laf::n 
ya da manas1 neshediliyordu veya her ikisi birlikte kaldmhyordu. Eft
tUn bunlar geli§en §artlara ayak uydurmak kasdma mebni idi. Yeni 
yeti§en bir toplumda hukumlerin bizzarure degi§mesi gerekiyordu. 
<;unku bir toplumun ilk kurulu§ doneminde faydah olacak pren.,i'IJler, 
geli§rne ve olgunla§ma doneminde fayda saglamayabilirdi. Yahudiler 
nesih konusunda muslumanlan itham ediyorlard1 ve «bak1yor musunuz 
Muhammed bir giin bir §eyi emrediyor ertesi gun yasakllyor? :Sugun 
dedigini yarm reddediyor)) diyorlard1. i§te bunun uzerine nesh konu- · 
sunda bu ayet" nazil oldu. Nesh, §eriati gondt...ren yarat1cmm en son huk
mun daha uygun olacagm1 bilmemesi manasma gelmezdi. ~ari, mus
lumanlan basamak basamak ve tedrici olarak §artlar ve durumlara 
gore tekamiil ettiriyordu. Nitekim ic;ki konusunda, oldurme konusunda 
durum bOyle cereyan etmi§ ve neticede islam ummeti kurulduktan ve 
§artlar mukemmelle§tikten sonra son hukumler nazil olmu§tu. ~up
hesiz ki A1lah bir ayeti neshederse ondan daha hay1rhsm1 getirirdi, en 
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azmdan onun gibisini. <;unku Allah her §eye gucu yetendir. Goklerin 
ve yerytizuntin mUlku Allah'm degil mi? 0 sizin i§le:dnizi menfaatlmza 
uygun olarak tedvir eder. Sizin ondan ba§ka hi~bir dost ve yard1mcm1z 
yoktur. 

islam bilginlerinden bir k1srm neshi kabul ederken, bir klsm1 ka· 
bul etmez, neshedildigi soylenen ayetleri te'vil ederler. 

--oOo---

GOklerin ve Yerin Miilkii: 

((Goklerin ve yerin mUlkunun ger~ekten Allah'a ait oldugunu ve si
zin i~in Allah'dan ba§ka bir sahip ve yard1mc1 olmad1gm1 bilmez misi
n.iz?>> Allah Teala; bu ayetiyle yaratt1klarmda istedigi gibi tasarruf 
yetkisinin kendisine ait oldugunu, yaratma emir ve tasarrufun ken
disinin oldugunu belirtiyor. Allah nasll istedigi gibi yarat1yorsa, iste
digi kimseyi mutlu, istedigi kimseyi mutsuz, istedigini ba§anll, istedi
gini ba§ans1z k1lar. Aym §ekilde kullan i~in diledigi · gibi hukmeder. 
istedigini helal, istedigini haram, istedigini mubah, istedigini yasak 
kllar. Diledigi gibi hukum veren O'dur. O'nu hukmunden dolay1 kovu§
turan yoktur. 0, yapt1gmdan sorumlu degildir. Kullar ise sorumludur
lar. Allah nesh mes'elesi ile kullanm ve kullarmm peygamberine itaat 
derecelerini ol~mektedir. Allah, bizzat bildigi bir menf.aat uyarmca bir 
§eyi emretmekte, sonra yine aym ytice bilgisi uyannca onu yasaklamak
tadlr. Emrine baglanmak ve Rasulunun verdigf haberlerde O'nu tasdik 
etmek, buyruklanm yerine getirmek, yasaklanru . terketmek konusun
da butunuyle O'na itaat icabetmektedir. Bm-a.da baz1 yahudilerin bil
gisizce ve inkarla dolu olarak iddia ettikleri gibi neshin aklen mU.Stahil 
oldugu, baz1larmm da iftira ve §tiphe ile ortaya att1klan gibi neshin ak
len imkans1z oldugu iddialan a~1k~a ~urutUlmektedir. 

imam Ebu Ca'fer ibn Cerir Taberi der ki : .Ayetin te'vili §Oyledir : 
Ey Muhammed, gormez misin ki goklerin ve yerin mUlku Benimdir. 
Onlarda Benden b&§ka hakim yoktur. Goklerde ve yerde diledigimi di
ledigim gibi degi§tirir, diledigimi neshederim. Kullanm i~in diledigim 
hukumleri, diledigim §ekilde tebdil eder, diledigim §ekilde b1rakmm. 
Sonra der ki, bu ifade her ne kadar Allah tarafmdan peygamberine aza
metini ha;ber verme sadedinde ve hitab §eklinde ise de, aym zamanda 
Tevrat'm hukumlerinin neshedildigini inkar eden, Hz. isa ve Muham
med (s.a.) in peygamber olarak gonderilmelerini reddeden yahudileri 
yalanlama sadedindedir de. Hz. isa ve Muhammed'in Allah katmdan 
getirdikleri kitabm Tevrat'm hukmunu degi§tirdigini kabul etmeyen 
yahudileri tekzib niteligindedir. Bunun ic;in Allah Teala goklerin ve 
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yerin miilkiiniin ve hakimiyetinin kendisine ait oldugunu, yeryiiziinde 
ve gokyiiziinde bulunan biitiin varhklarm O'na itaat edip O'nun emir ve 
yasaklanm dinlediklerini belirtiyor. Allah onlara diledigini emreder, di
ledigini nehyeder, diledigini siler, diledigini buak1r, diledigini yazar, 
diledigini kaldlnr. 

Ben derim ki; yahudileri nesh mes'elesini ar~tirmaya sevkeden 
husus kiifiir ve inadlandlr. Zira ak1l bak1mmdan neshin imkans1z ol
dugunu gosterecek hi~ bir delil yoktur. Bilhassa Allah Teala'nm hli
kiimlerini neshetmesinin imkans1zhgm1 gosterecek hi~ bir delil yok
tur. Allah nas1l istedigini yaparsa, diledigine de hiikmeder. Kald1 ki 
nesh eski kitaplarda ve ge~mi§ §eriatlarda vaki' olmu§tur. Nitekim 
Hz. Adem'in flZ ~ocuklanmn erkek ~ocuklanyla evlendirilmesi helal kl
lmnn§ken, sonra haram k1hnm1§tir. Keza Nuh (a.s.) a gemiden ~lk
tlktan sonra tiim hayvanlan yemek helal k1hnm1§ken, bilahere baz1lan 
haram klllniDl§tlr. Ya'kub ve c;ocuklannm iki bac1yla evlenmeleri mii
bah iken Tevrat'ta ve daha sonraki §eriatlarda bu, haram k1hnm1§tlr. 
Daha buna benzer zikri hayli uzayacak pek ~ok mes'ele var ki nesh
edilmi§tir. Onlar bu hususlan kabul ettikten sonra yiiz c;evirmektedir
ler. Bu delillere verilen lafzi cevaplar, as1l maksad1 te§kil eden mananm 
delaletini ortadan kald1rmaz. Nitekim onlarm kitaplannda, Hz. Mu
hammed'in geleceginin miijdelendigi bilindigi ve ona tabi olmanm Hz. 
Peygambere tabi olmay1 gerektirecegi apac;1kt1r. Hz. Peygamberin §eri
ati iizere yap1lan amellerden ba§kasmm makbul olmayacag1 ortadad1r. 
isterse eski §eriatlar Hz. Peygamberin peygamber olarak gonderili§ine 
kadar sm1rhyd1, dolaJlSlyla bunlar nesh saJllmaz denilsin. Nitekim Allah 
Teala'mn : ((Sonra orucu geceye kadar tamamlaJln» kavli bOyledir. is
terse bunlar mutlaktlr. Hz. Peygamberin §eriati onlan neshetmi§tir, de
ni1sin. Her iki takdirde de Hz. Peygambere tabi olma geregi kesindir. 
Qiinkii o, Allah Teala ve Tebareke'nin en son ahdi olan son kitab1 ge
t irmi§tir. 

108- Yoksa daha once Musa'ya soruldugu g1bi siz de 
oeygamberinizi sorguya c;ekmsk mi istiyorsunuz? Kim 
iman1 kufiirle degi~irse dosdogru yoldan sap1tm1~ olur. 
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Liizumsuz Sorular : 

Bu ayet-i kerime'de Allah Teala olaylann olmasmdan once Hz. 
Peygambere ~ok soru sorulmas1m yasaklamaktadir. Nitekim bir ba§ka 
ayette §Oyle buyurulur : «Ey imanedenler, size a~lklanmca hO§Unuza 
gitmeyen §eyleri sormaym. Kur'an indirilirken onlan sorarsamz siz~ 

a~1klan1r. Allah sordugunuz §eyleri affetmi§ti~. Ve Allah Gafur'dur. 
Halim'dir.» (Maide, 101) Eger ayetin niizuHinden sonra tafsilatm1 ::;o
racak olursamz o konu size a~Iklamr. Aynca bir §eyi, olmazdan once 
sormaym, belki sormamz nedeniyle o §ey yasaklanabilir. Bunun i~in, 
sahib hadiste varid olmu§tur ki; miisliimanlardan vebali en biiyiik 
olan, yasaklanmami§ olan bir §eyi sorup da bu soru sebebiyle o §eyin 
yasaklanmasma sebeb olanlard1r. Rasulullah (s.a.)a; kansm1 berabe
rinde erkekle bulan bir adamm durumu soruldugunda, konu§sa ag1r 
bir konuyu konu§mU§ olacakti, sussa aym §ekilde oldugundan RasUlul
lah (s.a.) soru soran ki§iyi kmami§ ve ho§ kar§Ilamami§tl. Bunun so
nunda la'netle§me hakkmdaki ayet-i kerime inzal buyurulmu§tur. Bu
p.un i~in Buhari ve Miislim'de, Mugire ibn §u'be'den naklen zikredilen 
hadiste Rasulullah (s.a.) m, denilmi§ ve dedi gibi §eyleri ~ok sormay1 
ve mali bo§a harcamaYI yasruklad1g1 belirtilir. Miislim'in sahihinde de . 
buyurulur ki; «Benim biraktlgim §eyleri, siz de b1rakm. <;iinkii sizden 
oncekiler c;ok soru sormalan ve peygamberlerine kar§I ~1k1nalan se
bebiyle helak olmu§lardir. Ben, size bir §eyi emredersem giiciiniiziin 
yettigince yerine getirin. Size bir §eyi de yasaklarsam ondan sakmm.» 
Hz. Peygamber'in Allah Teala'nm miisliimanlarm iizerine hacc1 farz 
k1ldigm1 1bildirmesinden sonra, 8Jdarmn biri her Yil rm ya Rasulullah? 
dediginde Hz. Peygamber susmu§. Adam ii~ kere tekrarlaYinca 0, hay1r 
demi§. Eger evet deseydim bOyle vacib olurdu ve sizin buna giiciiniiz 
yetmezdi. Sonra benim b.1raktig1m §eyleri siz de bana b1rakm, buyur
mw~tur. Enes ibn Malik der ki; biz Hz. Peygambere bir !_?ey sormaktan 
nehyedilmi§tik ve Badiye'den bir adamm geli_p de O'na bir §ey sormas1 
ve bizim dinlememiz bizi hayrete sevkediyordu. 

el-Bezzar der ki, bize Muhammed ibn Musenna ... tbn Abbas'dan 
nakletti ki o §Oyle demi§: Ben Muhammed (s.a.) in ashabmdan daha 
hay1rh bir topluluk gormedim. Oniki mes'eleden ba§ka bir §ey sorma
dilar, onlarm hepsi de Kur'an'da cevaplandmldi: «Sana i~ki ve kumar
dan sorarlar ... » «Saha haram aylardan sorarlar .. . ll uSana yetimlerden 
sorarlar ... )) bu ve buna benzer konulardi. 

<<Yoksa daha once Mllsa'ya soruldugu gibi siz de peygamberinizi 
sorguya ~ekmek mi istiyorsunuz?l> istiyor olabilirsiniz. Veya inkari 
istttham kabilinden olarak istiyor musunuz? Bu, hem mii'minleri hem 
de kafirleri ic;erir. <;iinkii RasUlullah (s.a.) biitiin insanllgm peygam- · 
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beridir. Nitekim Allah Teala bir b~ka ayet-i kerime'de §Oyle buyuru
yor : «Ehl-i Kitab senin gokten kendilerine bir kitap indirmeni ister
ler. Musa'dan bundan daha biiyiigiinii istemi§lerdi ve bize Allah'1 apa
Cik goster demi§lerdi. Zuliimlerinden dolaYI onlan YJldmm carpml§tl.» 
(Nisa, 153) 

Muhammed ibn Ishak der ki; bana Muhammed ibn Ebu Muham
·med lkrime'den veya Said'den o da Abdullah tbn Abbas'dan nakletti 
ki, o §Oyle demi§: Rafi ibn Hiireymle -veya Vehb ibn Zeyd- dedi ki, 
Ya Muhammed, bize gokten bir kitap getir ki onu okuyahm, bize yer
den bir 1rmak fi§klrt ki sana tabi olup dogrulayahm. Bunun iizerine 
Allah Teala bu ayet-i celile'yi inzal buyurdu: «Yoksa daha once Musa' 
ya soruldugu gibi siz de peygamberinizi sorguya cekmek mi istiyorsu
nuz?l) 

Ebu Ca'fer el-Razi, Rebi' ibn Enes'den, o da Ebu'l-Aliye'den bu· 
ayet-i kerime konusunda nakleder ki; adamm biri, ey Allah'm Rasulii, 
tsrailogullanmn keffareti gibi bizim de keffaretlerimiz olsa? dedi. Ra
suiullah (s.a.) iic kere Allah'1m bOyle bir §ey istemeyiz, dedi. Allah'm 
size verdigi §ey israilogullarma verdiginden daha iyidir. Qiinkii israil
ogullarmdan bir kimse sue i§ledigi zaman, onu kap1smda yaz1h bulur
du. Kar§Illgmda keffareti de belirtilmi§ olurdu. Eger o, sucunun kef
faretini yerine getirirse kendisi icin diinyada riisvayhk olurdu. Eger 
keftaretini yerine getiremezse, bu takdirde de ahirette riisvayhk olur
du. DolaYJSiyla Allah'm size verdigi, israilogullanna verdiginden daha 
hay1rhdtr. Nitekim Allah Teala §Oyle buyurmaktad1r: «Kim de bir ko
tiiliik yapar, nefsine zulmeder, sonra Allah'tan bag1§lanmasm1 dilerse 
Allah'1 Gafur ve Rahim olarak bulur.l) Hadiste buyurulur ki: «Cum'adan 
Cum'a'ya be§ vaskit namaz, iki Cum'a arasmdaki giinahlann keffareti
dir.ll Ve yine buyurulur ki: «Kim bir giinah i§lemeyi kasdedip de i§le
mezse onun aleyhinde bir §ey yaz1lmaz. Eger i§lerse bir tek giinah 
yaztllr. Kim de bir iyilik i§lemeyi kasdeder, i§lemezse, ona bir tek iyilik 
yaz1llr. i§lerse on misli iyilik yazthr. Allah ancak helak olacak kim
seleri helak eder.» Bunun iizerine i§bU ayet-i kerime nazil oldu. «Yoksa 
daha once Musa'ya soruldugu gibi, siz de peygamberinizi sorguya cek
mek mi istiyorsunuz?)) ' 

Miicahiq <<Yoksa daha once Musa'ya soruldugu . gibi siz de pey
gamberinizi sorguya cekrnek mi istiyorsunUZll a yeti konusunda dedi ki :. 
Musa'dan kendilerine Allah'1 apac1k ·gostermesini istemi§lerdi. Kuren
liler de Hz. Muhammed'den, kendilerine Safa tepesini altm yapmasm1 
istemi§lerdi. 0, evet deyince, eger kiifrederseniz bu sizin icin tsrail 
ogullarmm sofras1 gibidir, buyurmu§tu. Onlar imtina ve riicu ettiler. 
Siiddi ve Katade'den de buna benzer rivayet nakledilir. En ·iyisini Al-
lah bilir. · · 
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.Ayetten maksad §Udur : Allah, Rasulunden israr ve inatla bir §ey 
isteyenleri kmami§tlr. Tlpkl israilogullarmm Mftsa (a.s.) dan yalan, 
inad ve israrla bir §eyler istedikleri gibi. Sonra da buyumm§tur ki : 
«Kim imam kufUrle degi§irsen yani imana kai'§Illk kufru satl:n allrsa 
«Dosdogru yoldan sapltmi§ olur.» Dosdogru yoldan c;1klp cehalet ve sa
plkllga dli§mu§ olur. Peygamberleri tasdik etmekten ve onlara bagla
mp tabi olmaktan kac;man, onlara kar§I c;1kan, yalanlayan ve gereksiz 
yere sorular sorarak. israr ve kufUrle bir §eyler isteyenlerin bali boyle
dir. Nitekim Allah Teala bir ba§ka ayet-i kerime'de §6yle buyurur : «Al
lah'm verdigi nimeti kufUrle kar§tlayanlan ve milletleri helak olacak
lan yere goturenleri gormuyor musunuz?» (ibrahim, 28) Ebu'l-Aliye; 
bu ayetin, bollugu §iddetle degi§tirenler, anlarmna geldigini bildirir. 

109 - Kitab ehlinin c;ogu, hak kendilerine apa~ak belli 
olduktan sonra ic;ledndeki c;ekememezlikten otiirii, sizi 
imandan sonra kiifre dondiirmek isterler. Allah'm ac;llda·· 
y1c1 emri gelene kadar onlan affedin, gec;in. Siiphesiz ki 
Allah her ~eye kadir'dir. 

110- Namaz1 k1hn, zekat1 verin, kendiniz ic;in onceden 
ne yollarsan1z, onu Allah katmda bulursunuz. Siiphesiz ki, 
Allah yaptiginizi hakk1yla gorendir. 

Miisliimanlan Kafir Yapmak isteyenler: 

Allah Teala mu'min kullarmr ehl-i kitabtan kafirlerin yoluna git
mekten men'ediyor ve onlann gizli ac;1k dii§manllklanm mii'minlere 
ogretiyor. Mii'minlere kar§l ic;lerinde ta§ldlklan hasedi ac;1khyor. Mii'
minlerin iistunliigiinii ve mii'minlerin faziletini bildikleri halde onlan 
nasll k1skand1klanm ortaya koyuyor. Mii'min kullanmn da onlardan 
vazgec;ip affetmelerini ve Allah'm fethi ve zafer emri gelinceye kadar 
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tahammiil etmelerini emrediyor. Aym zamanda namaz k1lmalanm ve 
zekat vermelerini buyurarak bu konuda onlan te§vik ve tahrik ediyor. 
Nitekim Muhammed ibn ishak der ki; bana Muhammed ibn Ebu Mu
hammed ... ibn Abbas'dan nakletti ki, o §oyle demi§: Huyeyy ibn Ahtab 
ve Ebu Yasir ibn Ahta~b yahudilerden araplan en c;ok k1skananlardl. 
Z!ra Allah bahusus Rasuliine onlan belirtmi§tir. Onlar giic;leri yettigince 
insanlan islam'dan geri c;evi:J;·meye c;ah§Iyorlardl. Ve onlar hakkmda Al
lah Teala: ((Kitab ehlinin c;ogu hak kendilerine apac;1k belli olduktan 
sonra ic;lerindeki c;ekememezlikten otiirii, sizi imandan sonra kiifre don
diirmek isterler.» ·buyurmu§tur. Abdiirrezzak, Ma'mer'den o da Ziihri
den nakleder ki; buradaki ehl-i kitab'tan malksad, Ka'b ibn el-E§ref'tir. 
ibn Ebu Hatim der ki bana babam ... Malik'ten nakletti ki yahudi Ka'b 
ibn E§ref §air imi§ ve RasUlullah'I hicvedermi§. Bunun iizerine Allah 
Teala: ((Kitab ehlinin c;ogu ... » ayetini inzal buyurmu§. 

Dahhak, ibn Abbas'm §oyle dedigini nakleder : Ummi bir peygam
ber onlara kendi yanlanndaki kitablan, peygamberleri ve ayetleri ha
ber veriyor ve tlpk1 kendilerinin tasdik ettigi gibi, onlan dogruluyor, 
ama onlar zuliimden ve 'kiifiirden dolay1 klSkanarak onu inkar ediyor
lar. Bunun ic;in Allah Teala, onlar hakkmda: ((Hak kendilerine apac;1k 
belli olduktan sonra ic;lerindeki c;ekememezlikten otiirii ... >> buyurmu§
tur. Yani hak; bilmedikleri hie; bir nokta kalmayacak kadar kendilerine 
apac;1k olduktan sonra, yine de hased onlan inkara gotiirmektedir. Boy
Ieee Allah onlan kmamakta, tehdid etmekte ve en ag1r §ekilde levmet
mektedir. Nebisine ve mii'minlere de; iizerinde bulunduklan iman, ik
rar ve hem kendilerine hem de kendinden oncekilere inenleri tasdik ko
nusunda 1srar etmelerini bildirmekte, bunun fazilete ve eri§ilmez se
vaba vesile olacagm1 haber vermektedir. 

Rebi' ibn Enes ( ~i ..u.. :r ) ciimlesini ( ~i J-.i :r 
kendi taraflarmdan, §eklinde tefsir etmi§tir. Ebu'l-Aliye ise <(Hak ken
dilerine apac;1k belli olduktan sonra» ayetini §Oyle tefsir etmi§tir. Hz. 
Muhammed (s.a.) in peygamber oldugu, yanlanndaki Tevrat ve incil'
de yaz1h oldugunu bildikten ve kendilerine apac;1k ayan olduktan son
ra, onlar peygamberin ba§kalanndan olmas1m k1skand1klan ic;in ve a&m 
gitmeleri nedeniyle onu inkar etmi§lerdir. Katade, Rebi ve Siiddi de 
boyle derler. 

Allah Teala'mn: ((Allah'm ac;tklaJlcl emd gelene kadar onlan af
fedin, gec;in» kavli tlpk1 §U kavl-i celili gibidir: ((Andolsun ki mallanmz 
ve canlanmzla deneneceksiniz. Hie; §iiphesiz sizden once kitab verilen
lerden ve Allah'a .§itk kO§anlardan c;ok iiziicii sozler i§iteceksiniz. Sab
reder ve Allah'a kar§l gelmekten sa-klmrsamz bilin ki bu, biiyiik i§ler
dendir.n (Al-i imran, 186) 
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Ali ibn Ebu Talha, «Allah'm ~lklayiCl emri gelene kadar onlar1 
affedin, ge~in)) ayetini «M\i§rikleri buldugunuz yerde old\iriin.ll (Baka
ra, 191) ve «Allah'a ve ahiret giiniine inanmayanlarla sav&§In.ll (Tevbe, 
29) ayetlerinin neshettigini s6yledigini nakleder. Bu ayet mii§rikleri 
affedip g~meyi neshetmi§tir. Ebu'l-Aliye, Rebi' ibn Enes, Katade, Siid
di bu ayetin klh~ ayetiyle neshedilmi§ oldugunu s6ylemi§lerdir. Nitekim 
ayetteki : <<Allah'm a~1klay1Cl emri gelene kad&rll ooliimii de bunu g6s
termektedir. 

ibn Ebu Hatim der ki; •bana babam ... Urve ibn Ziibeyr'den nak
letti ki ona Zeyd oglu Usame bildirmi§ ve §oyle demi§ : Allah'm kendi
lerine emir buyurdugu gibi, Rasulullah ve asbab1, mii§rikleri ve ehl-i ki
tabl affediyorlar ve onlarm eziyetlerine sabrediyorlardl .. Nitek1m Allah 
Teala <<Allah'm a~IklayiCl emri gelene kadar onlan affedin, ge~in. ~iip
hesiz ki Allah her §eye kadirdir.)) buyurmu§tu. Rasulullah (s.a.) afdan 
Allah'm emri manasm1 ~1kanyordu. Nihayet Allah, onlara sava§ izni 
verdi ve Kurey§'in onde gelen liderlerini onlar sayesinde oldiirdii. Bu 
rivayetin isnad1 sahih olmakla berB~ber, Kiitiib-ii Sitte'de onu goreme
dim. 

«Namaz1 k1lm, zekat1 verin, kendiniz i~in onceden ne yollarsamz, 
onu Allah katmda bulursunUZ.ll Bu ayette Allah Teala mii'minleri ken
dilerine fayda saglayacak ve klyamet giinii akibetlerine tesir edecek 
davrani§lara sevkediyor. Namaz k1lmaya ve zekat vermeye te§vik edi
yor. Ta ki Allah, kendilerine diinya hayatmda zaferi nasib k1lsm. ~ahit
ligin kalkt1g1; <<Zalimlere ma'zeretlerinin fayda vermedigi ve onlar i~in 
la'netin ve kotii diyarm bulundugu giine)) haz1rlanmalanm emrediyor. 
Bunun i~in ayetin sonunda Hak Teala «~iiphesiz ki Allah yapt1gm1Z1 
hakk1yla gorendirll buyuruyor. Allah, hi~ bir amel edenin amelini, gor
mezlikten gelmez. Ve katmda zayi etmez. Ameli; ister iyi olsun, ister 
kotii olsun, herkesi ameline gore ceza.Iandmr. 

Ebu Ca'fer ibn Cerir <<Allah yaptlgm1z1 hakk1yla gorendir)) ayeti 
konusunda diyor ki; bu AllBih'm hitabettigi mii'minlere, vercligi bir ha
beridir. Onlar ister iyilik, ister kotiiliik yaprm§ olsunlar, ister gizlice 
ister a~1k~a yapsmlar, Allah onu goriir. Qiinkii Allah'a hi~ bir §ey, sakh 
ve gizli degildir. iyiligi, iyilikle, kotiiliigii de kotiiliikle cezalandmt. Bu 
ifade her ne kadar haber sadedinde varid olmu§Sa da, bunda hem va'd, 
hem ceza, hem emir, hem de yasak vard1r. Bunun i~in o, mii'minler 
topluluguna, biitiin amellerini gormekte oldugunu bildirmi§ti. 6yleyse 
onlar Allah'a itaat etsinler. Qiinkii kendilerl i~in Allah katmda sakla
nacak olan budur. Allah katmda buna gore sevaba ul&§acaklardlr. Ni
tekim Allah Teala buyurur ki: <<Kendiniz i~in hayirdan ne gonderir
seniz onu Allah katmda bulursunuz.» Aym zamanda Allah'a isyanda.n 
da ka~mmalanm bildirmektedir. 
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ibn Ebu Hatim der ki; bize, Ebu Zur'a ... Ukbe ibn Amir'den nak
letti ki, o §Oyle demi§ : Ben, Hz. Peygamberin bu a yeti «Goren ve ·i§iten·
dir.» §eklinde tefsir ettigini gordum. «Her §eyi goren ve i§itendir», dedi. 

-----iZAHI 

Yahudilerin bi:r;~ogu, peygamberi inkar ettikleri ve ona tuzaklar 
kurduklan gibi, onu kiskandlkl.arindan ve muslumanlara kar§I nefret 
duyduklarmdan, mu'minlerin dinlerinden donmelerini ve katir olmala
nm isterler. Bu isteklerinin amili; i~lerinde sakladlklan k1skan~hk 
duygusu ve ruhi komplekstir. Hakka ve dogruya baghhklan degildir. 
Qunku onlar !slamm en dogru din oldugunu bilmekte ve bunu kiskan
maktadlrlar. Binaenaleyh, siz onlarla ilgilenmeyin ve vazg~in onlar
dan. Yaptlklanm kmamaym. Allah'm sava§ emri gelene degin sabre
din.' Nitekim bilahere Kurayza ve Nadir ogullan admdaki iki yahudi 
kabilesiyle sava§ma emri gelmi§ ve yahudiler muslumanlardan uzak
la§tirllrm§lardi. Ey Mlislumanlar, siz namaz1mzi k1lm, zekatlmz1 verin. 
Namaz ve zekatta dlinyanm mutlulugu ve dlinyamn iyiligi mevcud ol
dugu gibi, ahiretin iyilikleri de mevcuddur. Bu dunyada kendiniz i~in 
ne yaparsamz Allah yaptlklanmz1 gorur. 

Kadi Beydavi ise diyor ki: 

«Namazi dosdogru k1b,n ve zekat1 .verin» Yar.J musllimanlann na
mazlm ve zekatm1. Digerleri namaz kilmami§ ve zekat vermemi§ gibi 
olur. Boylece Allah onlara once islarmn usulunu emrettikten sonra, fli
ruunu da emretmektedir. .. «Ve rukua gidenlerle birlikte rukua gidin.)) 
Yani mlislumanlann cemaatlyla birlikte. Qlinku cemaatla namaz tek· 
ba§ma namazdan 27 derece fazladir. Qlinku onda ruhlann ortaya ~1k1p 
goriilmesi sozkonusudur. Burada namaz ruku ile ifade edilmi§tir. De
nildi ki; ruku, §eriati vazeden yarat1c1mn gerekli k1ldig1 §eyleri kabul 
edip ona 'boyun egmektir. (Kadi Beydavi, I, 116) 

---<oOof----

Tefsir, C. II, F. 32 
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' 
111 - Ve dediler ki : Y ahudi veya H1ristiyan olanlar-

dan b~kas1 cennete girmeyecek. Bu onlann kuruntusu
dur. De ki: Eger sadlklardan iseniz delilinizi getirin. 

112 - Hay1r, kim ihsan edici olarak ozunu tastamam 
Allah'a teslim ederse ona Ra:bb1 katlnda mukafat vard1r. 
Onlara korku yoktur, iiziilmeyeceklerdir de. 

113 - Y ahudiler : Hlristiyanlar hie; bir §eye sahip de
gildir, dedi. Hlristiyanlar da yahudiler hie; bir §eye sahip 
degildir, dedi. Halbuki hepsi de kitab1 okuyorlar. Bilmeyen 
kimseler de onlann dedikleri gibi dedi. 1htilafa dii§er ol
duklan §eyde klyamet .giinii Allah aralarmda hiikmiinii 
verecektir. 

Yahudi ve Huistiyanlardan Ba§kasl Cennete Giremez (!) : 

Allah Teala; yahudilerin kendi durumlanyla gururlandtklarmt ac;tk
llyor. Nitekim Yahudi ve Htristiyanlardan her bir grup sadece kendi 
dininden olanlann cennete girecegini belirtmekte idller. Maide sllre
sinde de onlann : «Biz Allah'm c;ocuklan ve sevglllleriyiz» dedikleri be
lirtiliyordu. Allah Teala onlan yalanhyarak i§ledikleri giinahlardan do
layi ·kendilerini azablandtracagmt ifade ediyor. Eger iddia ettikleri gibi 
olsayd1, durum hie; te bOyle olmazd1. Daha once sayledikleri gibi ken
dilerinin belirli birkac; giin &Jte§te kalacaklan, sonra cennete t~macak
larma dair iddialan bOyle olsaydl, elbette onlar azab gorecek degildiler. 
Allah Teala, onlan reddediyor ve bu iddialannm mesnedsiz, delilsiz, 
belirsiz ve belgesiz oldugunu bildirerek, «Bu onlann kuruntusudur>> bu
yuruyor. Ebu'l-Aliye der ki; bunlar Allah'a haks1z yere isnad ettikleri 
kuruntulardtr. K8Jt8.d.e ve Rebi' ibn Enes de bOyle demi§tir. Sonra Al
lah Teala «De ki: Eger sadtklardan iseniz delilinizi getirin» buyuruyor. 
Evet ey Muhammed, onlara de ki : delilinizi getirin. Ebu'l-Aliye, Muca
hid, Suddi, Rebi' ibn Enes, delilinizi, diyor. Katade ise bunu belgenizi 
diye tefsir etmi§tir_ «Eger sadtklardan iseniz» iddia ettiginiz gibi, de
mektir. 

«Haytr, kim ihsan edici olarak oziinu dosdogru, Allah'a teslim eder
se, ona Rabbi katmda m\ikafat vardtr.» Kim yalmz ve yalmz Allah 

Bak 

ker 
ibr 

yor 

yet 

edi 
am 
§CI 
rar 
bu: 

«B 
tm 

on 
AI 
rH 
Ni 
JaJ 
AI 
gil 
:}e: 
c;a 
ay 
Ep 
ya 
M· 

ha 
§ll 

na 
ne 
la: 
14 
kl 
ze 



Bakara, 111-113) HADlSLERLE KUR'AN-I KERIM TEFS1R1 499 

i~in amel etmekte israr eder ve ona §irk kO§mazsa ... Nitekim Allah 
Teahl. bir ba§ka ayet-i kerlme'de §Oyle buyurur: 

((Eger seninle tarti§maya giri§irlerse; ben, bana uyanlarla birlikte 
kendimi Allah'a teslim ettim» de. (Al-i imran, 20) Ebu'l-Aliye ve Rebi' 
ibn Enes'e gore ((Oziinii tastamam Allah'a teslim ederse» ihlasla Allah'a 

yonelirse, demektir. Said ibn Ciibeyr ( ro-Li ~ ~ . ) ifadesini samimi

yetle, ( ~ ! . . ) kelimesini de din olarak tefsir etmi§tir. ccihsan 

edici olarak)) yani RasUlullah (s.a.) a tabi olarak. <;iinkii kabul edilecek 
amelin iki §artl vard1r : Birisi yalmz Allah'a tahsis edilmesi, digeri de 
§eriata uygun §ekilde dogru olmas1d1r. Allah'a ihlasla yap1lsa da, dav
ram§ kotii olursa kabul edilmez. Onun i~in Rasulullah (s.a.) §6yle 
buyurmu§tur : 

<cBizim emretmedigimiz bir ameli yapan kimsenin, bu ameli merdud
tur.>> 

Miislim bu hadisi. Hz. Ai§e (r.a.) den rivayet eder. 
Hahamlann ve rahiplerle onlara benzeyen ki§ilerin -her ne kadar 

onlar kendilerini Allah'a adad1klan kanaatinde iseler de- davram§lan 
Allah indinde makbul degildir. Ancak onlara ve tum insanhga gonde
rilen Rasulullah (s.a.) a taQ.i olduklan takdirde amelleri makbul olur. 
Nitekim Allah Teala bunlar ve benzerleri hakkmda §oyle buyurur : ((On
Jarm ·yapt1klan her i§i ele ahr, toz duman ederiz.» (Furkan, 23) Yine 
Allah Teala §6yle buyurur : ((Kiifredenlerin i§leri engin ~ollerdeki serab 
gibidir. Susayan kimse ·onu su zanneder, 'fakat m-aya geldiginde hit; bir 
§ey bulamaz. Orada Allah'1 bulur. Ve 0 hesabm1 goriir. Allah hesab1 
~abuk gorendir.n (Nur, 39) Mii'minlerin emiri Hz. Orner (r.a.) in, bu 
ayeti rahiplerle te'vil ettigi rivayet edilir. Bu husus ilerde gelecektir. 
Eger davram§lar, d1§ goriinii§ii itibariyle §eriata uygun olur, fakat onu 
ya.pan ki§i bu davram§1yla Allah'm nzasm1 gozetmezse bu da merduttur. 
Miirailerin ve miinaf1klann hali ooyledir. Nitekim Allah Teala bunlar 
haikkmda §6yle buyurur : ((Dogrusu miinatlklar Allah'l aldatmaya ~ah
§lrlar. Ha1buki 0, onlara aldatmanm ne oldugunu gosterecektir. Onlar 
namaza tenbel tenbel kalkarlar, insanlara gosteri§ yaparlar, ne onlarla 
ne de bunlarla olurlar. ikisi arasmda bocalayarak Allah'1 pek az anar
lar. Allah'm saptlrd1g1 kimseye yol gosteren bulamayacaksm.>> (Nisa, 
142- 143) Ma.un suresinde ise §6yle buyurulur: ((Yaz1klar olsun o namaz 
k1lanlara ki; onlar. namazlanm unuturlar ve onlar miirailik yaparlar, 

__ zekat1 da vermezler.,, (Malin, 4-7). Ve yine bu manada Kehf suresinde 
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§oyle buyurulmaktad1r : «Rabbma kavu§mayJ. uman kimse, salih amel 
i§lesin ve Rabbma kullukta hi~ bir §eyi O'na §irk kO§masm.» (Kehf, 110) 
Burada ise «Hay1r, kim ihsan edici olarak ozfulii ta.stamam Allah'a tes
iim ederse ona Rabbi katmda mukatat vard1r.» buyuruluyor. 

«Ona Rabbi katmda mukatat vardu. Onlara korku yoktur, iiziil
meyeceklerdir de.» Allah Teala onlara; ihsan edici glmalarmm kar§1llg1 
olarak mukafatlar kazanacaklanm garanti ediyor. Kendilerini her tur
lii yasaklardan ve kotiiliiklerden koruyacag1m, korktuklanndan emin 
k1lacagmi belirtiyor. Onlar; gelecekleri konusunda endi§eye dii§medik
leri gibi,' ~mi§leri konusunda da iiziilecek degillerdir. Nitekim bu aye
tin tefsirinde Said ibn Ciibeyr : «Onlara korku yoktur» ahirette. Oliim
den dolayJ. «Uziilmeyeceklerdir» diyor. 

itYahudiler; h1ristiyanlar hi~bir §eye sahip degildir, dedi. Hiristi
yanlar da, yahudiler hi~ bir §eye sahip degildir, dedi. Halbuki hepsi de 
kitab1 okuyorlar.» Allah Teala ooylece onlann birbirleriyle olan ~eki§
melerini, kinlerini, dii§manl1k ve inadla§malanm a~Ikllyor. 

Muhammed ibn ishak der ki; bana Muhammed ibn Ebu Mu
hammed, tkrime'den veya Said ibn Cubeyr'den, o da ibn Abbas'dan 
§oyle dedigini na·kletti: Necran'll H1ristiyanlar Hz. Peygambere geldik-
1erinde, onlarla beraber yahudi hahamlan da geldiler ve Rasulullah 
(s.a.) m huzurunda H1ristiyanlarla tart1§t1lar. Rafi' ibn Hiireymle; siz 
bir §eY uzerinde degilsiniz, diyerek Hz. isa'Yl .ve incil'i inkar etti. N ec
ran'h Hiristiyanlardan bir adam da, yahudilere dedi ki; siz bir §ey 
iizerinde degilsiniz. Hz. Musa'mn peygamberligini ve Tevrat'1 inkar 
etti. Bunun uzerine Allah Teala «Yahudiler, Htristiyanlar hi~ bir §eye 
sahip degildir ,dedi. Htristiyanlar da, Yahudiler hi!; bir §eye sahip de
gildir, dedi. Halbuki hepsi de kitabi okuyorlardi.» buyuruyor. Her iki 
grup da kitab1 okuyor ve inkar ettigi zatm dogrulugunu kitapta gorii
yor. Yani yahudller, Tevrat onlerinde bulundugu halde Hz. isa'y1 inkar 
ediyorlar. Halbuki Tevrat'ta Musa (a.s.) mn dilinden Hz. tsa'Yl tasdik 
edecegine dair hiikiim vard1r. incil'de de is! (a.s.) mn Musa'y1 tasdlk 
ettigine d!ir hukum vard1r . . Tevrat'm Allah katmdan geldigini bildir
mektedir. Fakat her iki grup da digerinin sahip oldugu hakk1 inkar 
ediyor. 

Miicahid, bu ayetin tefsirinde der ki: Yahudilerin ve Hiristiyan
lann eskileri dogru bir §ey iizerinde idiler. Katade ((Yahudiler, Htristi
yanlar hi~ bir §eye sahip degildir» ayeti konusunda §oyle der : Evet ilk 
Hiristiyanlar bir §eye sahiptiler, fakat bid'atlar icad edip tefrikaya dii§
tiiler. «Hiristiyanlar da, Yahudiler hi~ bir §eye sahip degildir dedi.>~ 

Evet ilk Yahudiler bir §eye saJhiptiler, onlar da bid'ata dii§iip tefrikaya 
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dald1lar. Katade'den, Ebu'l-Aliye ve Rebi' ibn Enes'in bu ayetin tef
sirinde soyledigi gibi bir soz rivayet edilmi§tir. 0 der ki : Bunlar Ra
sulullah (s.a.) devrinde ya§ayan ehl-i kitabtl. Bu soz her iki taifimin, . 
diger grubun kendisine isnad ettigi §eyde dogru oldugunu ifade eder. 
Ancak ayetin akl§mdan anla§1ld1gma gore1 zahir baJnmmdan, onlann 
~oyledikleri sozden dolayl kmanmalan gerektir. Qiinkii onlar, bu soyle
diklerinin tersinin dogru oldugunu biliyorlard1. Bunun i~in Allah Teala: 
«Halbuki hepsi de kitab1 okuyorlar» buyuruyor. Yani heps! de incil ve 
Tevrat'a dayall §eriatm o vakitte me§ru oldugunu biliyorlard1. Ancak 
aralarmdaki kiifiir ve inad nedeniyle· bi1:1birlerini inkar ettiler ve bozuga 
bozukla mukabele etmeye ~all§tllar. ibn Abbas, Miicahid ve Katade'den 
ilk rivayette nakledildigi §ekilde oldugu gibi. En iyisini Allah bilir. 

<<Bilmeyen kimseler de, onlarm dedikleri gibi dedi. ihtilafa dii§er 
olduklan §eyde k1yamet giinii Allah aralannda hiikmiinii verecektir.» 
Boylece Yahudilerle H1ristiyanlann birbirlerine kar§l soyledikleri sozii 
bilmedikleri a~1klaruyor. Bu, i'rrta ve i§are.t 'kabilindendir. «Bilmeyen kim
seler den ifadesiyle, kimlerin kasdedildigi ihtilafhd1r. Rebi' ibn Enes ve 
Katade derler ki; Hlristiyanlar Yahudilerin soyledikleri gibi soylediler. 
ibn Ciireyc der ki : Ben Ata'ya bu «bilmeyenler» kimlerdir? diye sordu
gumda o, Yahudi ve Hiristiyanlardan once olan milletlerdir, dedi. On
lar, Tevrat'1 ve !ncil'i kabul etmi§lerdi. Siiddi de bunlarm Araplar ol
dugunu soyler. Yani onlar, Hz. Muhammed bir §eye sanip degildir di
yorlardl. Ebu Ca'fer ibn Cerir bu ayetin umumi oldugunu ve herkese 
uygun dli§tligu gorii§iinu tercih eder. Kald1 ki ortada bu sozlerden her
hangi birisini kesin olarak belirleyecek bir delil de yoktur, en iyisi hep
sine birlikte hamletmektir. En iyi Allah bilir. 

«ihtila!a dii§er olduklan §eylerde k1yamet giinii Allah aralannda 
hi.ikmi.ini.i verecektir.» Allah Teala k1yamet gi.ini.i onlan birle§tirecek ve 
zuli.im olmayan, zerre miktan kimsenin aleyhine i§lemeyen adil huk
miiyle aralanru aYJ.racaJktlr. Bu ayet, Allah Teala'mn Haec suresindeki 
§U ayetine benzemektedir: «Dogrusu iman etmi§ olanlar ve Yahudller 
ve Sabiiler ve H1ristiyanlar ve Mecusiler ve puta tapanlar arasmda kl
yamet giinii kesin hiikiim verecektir. Dogrusu Allah her §eye §ahiddir.» 
(Haec, 17) ve nitekim bir ba§ka ayet-i kerime'de §oyle buyurulur : «De 
ki : Rabb1mz aram1z1 birle§tirir, sonra hak ile a~ar. 0, Fettah't1r, Alim' 
dir.>> 

----------iZAHI ----------

Yahudiler kendilerinin dogru yolda olduklar1m soyleyerek, cennete 
Yahudilerden ba§kasmm girmeyecegini, Allah'm se~ilmi§ toplumu ol--
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-
duklanm iddia ediyorlardl. Bunlara gore, ba.§ka topluluklar sap1k top-
luluklardL Ancruk bunu ka;bul etmeyen Hlristiyanlar da, sadece Hiristi
yanlarm cennete girecegini soyHiyorlarch. Dogrusu her ikisi de bo§ hayal 
ve kuruntu i~indedir, akli ve nakli hi~bir dayanaklan yoktur. Aksi tak
dirde hem Yahudilerin ve hem de Hiristiyanlann iddialannm dogru· 

·lugunu isbatlayan belgeler getirmeleri gerekir. Yiice Allah, onlann bu 
iddialanm· reddederek, sadece kendini Allah'a teslim eden ve O'nun 
emirlerine uyarak ibadetlerini yerine getiren ve yalancilann furyasma 
kaptlmayan miisltimanlann cennete girecegini belirtiyor. Bunlarm Rabb
lan katmda miikfl.fatlan bulundugunu, korku ve iiziintiiye dii§meyecek
lerini ifade ediyor. Yahudi ve Hlristiyanlar birbirlerine kar§l olan tu
tumlanm daha da ileri gotiirerek, defalarca Yahudiler, Hlristiyanlann 
hi~bir §eye malik olmadigmi, Htristiyanlar da; Yahudilerin hi~ bir §eye 
malik olmadigim soyliiyorlardl. Halbuki her ikisi de ehl-i kitab idi. Eger 
ehl-i kitab olarak Yahudiler Tevrat'a, Htristiyanlar da i:ncil'e inanmi§ 
olsalardl bu tiir iddifllarda bulunmazlardl. <;iinkii her gelen kitap, ken
dinden once gelen kitabt dogrulann§ ve kendinden sonra gelecek kitab1 
da miijdelemi§tir. §u halde her ikisi de dogru bir inanca sahip bu
lunmuyorlardl. Aym davram§l . hi~bir §ey bilmeyen mii§rikler de yapi
yordu. Ancruk onlann Allah katmdan gelmi§ kitaplan yoktu. Allah bu 
ihtilaflan dolaYJSiyla k1yamet giinii onlarm arasmda hiikmiinii vere
cek ve en ag1r cezaya ~rptlracakttr. Ama kesinlikle bilinmelidir ki; 
cennet, kendini Allah'a teslim eden mii'minlerin otag1d1r. 

---oOo---

114 - Allah'm mescidlerinde; O'nun isminin anilma
Sml men' eden, onlann hara:b olmas1na <;ah~andan daha 
za.lim kim vard1r? Onlann oralara korka korka girmekten 
b~ka hakk1 yoktur. Dunyada riisvayhk onlannchr. Ahiret
te ise onlara buyiik bir azab varchr. 
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Mabedleri Tahrib Edenler : 

Mufessirler Allah'm mescitlerinde O'nun isminin amlmasm1 en
gelleyen ve onlann harab olmasma ~ali§anlarm kimler oldugu konu
sunda iki ayn gorii§ serdetmi§lerdir. 

Birinci gorii§: Avfi'nin tefsirinde ibn Abbas'dan naklettigine go
re, bunlar Hiristiyanlardir. Mucahid de der ki · bunlar Hiristiyanlardir. 
Qiinku onlar mukaddes evde eziyet ediyorlar ve insanlann orada na
maz kilmasmi engelliyorlard1. Abdurrezzak der ki; bize Ma'mer, Kata· 
de'den nrukletti ki: ((Onlarm harab olmasma ~ah§an» ayetinde kasdolu
nan Buhtun-nasr (Nabu-Kurur-Usur) ve arkada§landir. 0 Kudus'deki 
mukaddes evi harab etmi§ti ve Hiristiyanlar da ona yard1mc1 olmu§
lardL Said Katade'den riaklen der ki, onlar Allah dii§mam Hiristiyan
lardir. H1ristiyanlarm, Yahudilere kar§l kinleri, onlan Babil'li Buh
tun-nasr'a yard1mci olmaya sevketti ki o, Mecusi idi ve mukaddes evi 
harab etmi§ti. Suddi der ki, bunlar Kudus'teki mukaddes evin tahribi 
konusunda Buhtun~nasr'a destek olmu§lardL Buhtun-nasr, oraya pislik 
atilmasm1 emretmi§ti. Bizanslllar oramn harab olmasma yard1mc1 ol
mu§lardL Sebebi de israilogullanmn Zekeriyya oglu Yahya (a.s.) YI 61-
durmeleridir. Buna benzer bir rivayet Hasan el-Basri'den de nakledil
mi§tir. 

ikinci gorii§ : ibn Cerir'in rivayet ettigi gorii§tur. ibn Cerir der 
ki; bana Yunus ibn Abdu'l-a'la, ibn Vehb'den o da ibn Zeyd'den nak
letti ki, o bu ayette sozkonusu olanlar, mii§riklerdir, demi§tir. Onlar 
Hudeybiye gunu RasUlullah (a.s.) a engel olarak Mekke'ye girmesini 
onlemi§ler ve Zu Tuva denilen yerde kurbamm kesmek zorunda b1rak~ 
mi§lardi. Rasulullah onlarla anla§ma yapml§ ve hi~ kimse kimseyi bu 
mubarek evden ahkoymaz, demi§ti. Qiinku ki§inin babasmm ve karde
§inin katili oraya gelirdi de, kimse ona engel olmazd1. Onlar; baba
lanmlzl Bedir gunu Oldurmii§ olan; biz }?urada kaldi~miz sure.:!e bura
ya gelemez, demi§lerdi. ((Onlann harab olmasma ~ah§an» kavli konu
sunda da ibn Cerir §oyle der : Onlar Allah'm zikrini, haec ve umre ic;in 
oraya insanlarm gelmelerini engellemi§lerdi. · 

ibn Ebu Hatim. Seleme'den ibn Abbas'm §oyle dedigini nakletmi§ : 
Kurey§liler, Hz. Peygamberi; Mescid-i Haram'da ve Ka'be'nin yamnda 
namaz k1lmaktan men'ettiler. Bunun uzerine Allah TeaJa ((Allah'm 
mescidlerinde O'nun isminin amlmasm1 men'eden, onlann harab olma· 
sma ~ah§an kimselerden daha zalim kim vardir?» buyurdu. 

ibn Cerir, ilk gorii§u tercih eder ve buna delil olarak da Kurey§
lilerin Ka'be'yi harab ,etmek i~in ~ali§madiklanm belirtir. Halbuki, Bi· 
zanslllar Beyt el-Mukaddes'in tahribine ~ah§IDI§lardir, der. 

Ben derim ki, -Allah en iyisini bilir ya-- dogru olan ikinci soz-
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dtir ki bunu ibn Zeyd ve ibn Abbas na:kletrni§tir. Zira Hlristiyanlar 
Yahudilerin Beyt el-Mukaddes'te ibadet etmelerini engellemi§lerse, on
lann dini Yahudilerin dininden daha dogru olmasmdand1 ve kendileri 
Allah'a daha yakmd1lar ve o s1rada Yahudilerin Allah'1 zikretmeleri 
makbul degildi. Qtinkti daha once Davud ve Meryem oglu isa'mn di
linden la'netlenmi§lerdi. Bu, isyan etme1erinden ve haddi a§malarm
dan dolay1 idi. Kald1 ki Allah Teala Yahudi ve H1ristiyanlan kottiledik
ten sonra, Rasulullah ve ashabm1 Mekke'den ~1karan, mescid-i haram'
da ibadet etmelerini engelleyen mti§riklerin zemmine ba§llyor. ibn Ce
rir'in Kurey§liler Ka'beyi harab etmeye ~ah§mami§lardi gorti§tine ge
lince; onlann yaptlklarmdan daha btiytik bir tahrik olur mu? Mekke' 
den Rasulullah'l ve ashab1m ~Ikarmi§lardL Oraya putlan ve §irk ko§
tuklan heykelleri doldurmu§lardL Nitekim bu konuda Allah Teala §oy
le buyuruyor : 

«Yoksa Mescid-i-Haram'a girmekten menederlerken Allah onlara 
nic;in azab etmesin? Hem O'nun dostu degiller. O'nun dostlan ancak 
mtittakilerdir, fakat onlarm pek ~ogu bunu bilmiyorlar.» (Enfal, 34) 
Bir ba§ka ayet-i kerime'de ise §oyle buyuruyor: «Mti§rikler, kendileri
nin kafir olduklanm itiraf edip dururken, Allah'm mescidlerini imar 
etrileleri gerekmez. Onlann i§ledikleri bo§a gitmi§tir. Cehennemde te
melli kalacaklard1r. Allah'm mescidlerini ancak Allah'a ve ah\ret gti
ntine inanan, namaz k1lan, zekat veren ve sadece Allah'tan korkan 
kimseler ta'mir eder. i§te onlar dogru yolda bulunanlardan olabilirler.» 
(Tevbe, 18-19). Bir ba§ka ayet-i kerime'de §6yle buyuruyor: «Onlar ktif
retmi§ olanlard1r. Sizi Mescid-i Haram'1 ziyaretten ve bagh kurbanlan 
yerine gitrnekten ahkoyanlard1r. Eger oradaki hentiz tammadig1m1z 
mu'min erkekler ve inanml§ kadmlan bilmeyerek ezmek suretiyle tiztin
ttiye kap1lmamz ihtimali olmasayd1, Allah sava§l onlemezdi. Allah dile
diklerine rahmet etmek i~in bOyle emretmi§tir. Eger inananlarla kafir
ler birbirinden aynlffil§ olsalardt, ktifredenleri can yak1c1 bir azaba ug
ratlrdlk.>> (Feth, 25) Ka'be'den mti'minleri kovup onlann Ka'be'ye gir
mesine engel olmaiktan daha ·btiytik bir ytkl§, bir tahrib var m1d1r? Ka' 
be'nin imarmdan maksad stislenmesi ve §eklinin gtizel durmas1 degildir, 
aksine asll imar, AHah'm admm orada amlmas1 ve §eriatmm uygulan
masidlr. Ka'be'nin temizlenmesi deme<k, §irk ve pislikten antllmas1 de
mektir. 

. «Onlarm, oralara ~a---~ka girmekten ba§ka hakkl yoktur.» 
Bu, taleb sadedinde bir haberdir. Yani onlara gti~ yetirirseniz, onlarm 
mescide sulh ve cizye altmda girmelerinden ba§ka kendilerine hic;.bir 
imlkan vermeyin. Bunun i~in Rasulullah (s.a.), Mekke'yi fethedince; 
hicretin dokuzuncu senesinde ,bu ytldan · sonra-hi~ bir mti§rikin Ka'be' 
ye haccedemeyecegini ve Beytullah'm r;1plak olarak ziyaret edilemiyece-
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gini ilan etmekle emrolunmu~tur. Kimin sozle§meli bir siiresi varsa 
onun siiresi doluncaya kadar kendilerme miihlet verilmi§tir. Bu, Allah 
Teala'mn §U kavlinin uygulanmas1 ve dogru «;1kanltnasmdan ibarettir: 
«Ey Mii'minler dogrusu mii§rikler pistirler. Bu nedenle bu y1llarmdan 
sonra Mescid-i Haram'a yakla§masmlar. Eger fakirlikten korkarsamz, 
bilin ki Allah dilerse sizi bol nimetiyle zenginle§tirir. ~iiphesiz Allah 
Alim'dir, Hakim'dir.» (Tevbe, 28) Baz1lan da dediler ki; onlann korku 
ve mii'minlerin kuvvetinden titrer halde Allah'm mescidlerine girmeleri 
gerekiyordu. Mii'minleri Allah'm mescidinden ahkoymalan veya oraya 
kendilerinin hakim olmalan §6yle dursun, mii'minlerin kendilerini ez
mesinden «;ekinmeleri gerektigi manasmadJ.r. 

Denildi ki; bu, Allah tarafmdan miisliimanlara verilmi§ bir miij
dedir. Onlan, Mescid-i Haram'a ve diger mescidlere hakim k1lacag1 
mu§tusudur. Mii§rikleri Mescid-i Haram'a korkarak girmekten ba§ka 
bir §ekilde giremiyecekleri ve boylece zelil olacaklanmn ifadesidir. Ora
da tutulup cezalanmalan veya miisliiman olmazlarsa oldiiriilmeleri en
di§esiyle kar§Ila§acaklannm miijdesidir. Allah. TealA bu va'dini yerine 
getirmi§tir. Mii§riklerin mescid-i Hararn'a girmelerini yasaklami§tir. 

Rasulullah (s.a.) da Arap Yanmadasmda iki dinin kalmamasm1 
tavsiye etmi§, Yahudi ve H1ristiyanlann yanmadadan kovulmasm1 bil
clirmi§tir. Hamd ve minnet Allah'a mahsustur. Bunun nedeni; sadece 
Mescid-i Haram'm ce·vresini §erefli tutmak ve tiim insanllga uyanc1 ve 
miijdeci olarak gonderilmi§ olan Rasuliiniin gonderildigi bolgeyi temiz 
tutmakt1r. i§te diinyada riisvayllk onlarad1r. Qiinkii ceza her zaman 
amel cinsindendir. Onlar nas1l mii'minleri Mescid-i Haram'dan ahkoy
mu§larsa, kendileri de oradan abkonulmu§lardlr. Onlar nas1l mii'minleri 
Mekke'den kovmu§larsa, onlar da Mekke'den kovulmu§lardlr. «Ahirette 
ise onlara biiyiik bir azab vard1r.>> Allah'm evinin mahremiyetini «;ig
nedikleri ve cevresine putlar dikerek, onu kii«;iiF\ dii§iirdiikleri, i~in Al
lah'm evinde Allah'tan ba§kasma, ibadet ettikleri, orayt ~1plak olarak 
gezdikleri ve daha buna benzer Allah ve Rasuliiniin ho§la§mad1g1 flil
leri i§ledikleri i1#n. 

Allah'm eviyle Kudiis'deki Beyt el-Mukaddes'in kasdedildigini soy
leyenlerden, Ka'b el-Ahbar der ki: H1ristiyanlar Kudiis'ii · ellerine ge~i
rince, oray1 tahrib ettiler. ·Allah Teala RasUlii Muhammed (s:a.) i pey
gamber olarak gonderince ·ona bu ayeti inzal buyurdu. Yeryiiziinde 
bulunan biitiin Hiristiyaniar Kudiis'e ancaik korkarak girebilirler. Siid
di de der ki; yeryiiziindeki biitiin Bizansh'lar bugiin ancak oraya boy
nunun vurulmas1 veya cizye bdemek korkusuyla girebilirler. Katade 
der ki; onlar, mescidlere ancak gizlice girebilirler. 

Ben derim ki; bu, maksadm ayetin umumu i«;erisine dahil olmasmt 
ortadan kald1rmaz. Zira Hiristiyanlar, Kudiis'te mukaddes evde zulmet-
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meleri, Yahudilerin oniinde dua ettikleri ta§1 kii~iimsemeleri sebebiyle 
§er'an ve iJahi takdir eseri olarak zilletle cezalandmldtlar. Ancak bir 
siire Allah onlan Beyt el-Mukaddes ile imtih8.n etti. Yahudiler orada 
Allah'a isyan edince ve isyanlan da H1ristiyanlann isyanmdan daha 
faz1a olunca, cezalan da daha biiyiik oldu. Allah en iyisini bilir. <CDiin
yada riisvayhk onlaradtr» ayeti Siiddi, ikrime ve Vail ibn Davud'a gore, 
Mehdi'nin ~lkl§Iyla, onlann horlanacag1 manasmad1r. Katade ise «On
lar cizye verecek>> diye tefsir etmi§tir. 

Sahih olam, diinyadaki horlanmamn ve riisvayhgm biitiin bun
lardan daha geni§ bir anlam ta§tmas1d1r. Nitekim hadisde diinyada 
horluktan ve ahiret azabmdan Allah'a S1gmllmas1 varid olmU§tUr. ~oyle 
ki imam Ahmed ibn Hanbel.. . Biisr ibn Ertaa'dan nakleder. ki; Rasu
Iullah (s.a.) §oyle dua edermi&: 

" . .... . . , . ..... . ..... ... "' " . ........ . .. .... .. 
~~~\ ~~~ ~J ~.lJI ~~ ~ ~~IJ .~ ~_,;.~1~ r-:!li. ~\ ~\ 

<CAllah'Im her i§te sonumuzu iyi k1l. Bizi diinyada horlanmaktan ve 
ahirette azabmdan uzak kll.n 

Bu hadis hasendir, ancak Kiitiib-i Sitte'de yoktur. Ve onu rivayet 
eden sahabenin (Biisr ibn Ertaa veya ibn Ebu Ertaa da denir) sava§ta 
eller kesilmez hadisinden b~ka bir hadis rivayeti yoktur. 

----- iZAHI 

Allah'm mabedlerini tahdbten ve insanlan ibadetten ahkoymak
tan daha biiyiik bir zuliim olamaz. Ne §ekilde olursa olsun, mescidlerde 
Allah'm admm amlmas1m onleyen ve mescidlerin vazifesini yapmasl
na engel olandan zalim kimse-yoktur. Bunu yapanlar, Allah'tan uzak-

. tlrlar. Onlarm mescidlere korku ve iirperti i~erisinde girmekten ba§ka 
yapacaltlan bi!'§ey yoktur. Miisliimanlar gii~ ve kudret kazanmca ve 
Kur'ari.'m hiikiimlerini yerine getirince, Allah yolundan ahkoyanlar ma
bedlere ancwk korku i~erisinde girebilirler. Aksi takdirde mii§rikler ma
bedlere girmekle kalmayacaklar, onlan tahrlb ede~klerdir. Mescidlerde 
Allah'm admm amlmasma engel olanlar, diinyada zillet ve ahirette 
de azaba ~arptmhrlar. Dogusuyla Batlstyla tum yeryiizii Allah'mdtr . . 
Nerede namaz k1Iarsamz ve Allah'a yonelirseniz Allah oradadlr. Allah 
hi~bir mekana stgmaz, o, biitiin mekam ihata eder. 

Bu ayet-i celile .baz1 rivayetlere gore Kudiis'iin tahribi iizerine nazil 
olmu§tur. Bir ba§ka rivayete gore; peygamberi ve ashabm1 Mekke'ye gir · 
mekten ahkoyan rnii§rik Araplar hakklnda nazil olrnU§tUr. Bir diger 
rivayete gore; ilerde miisliimanlarm mukaddes makamlanna saldtra-
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cak ve onlan mukaddes ma'bedden uzakla§tlrac~ kavimler hakkmda 
nazil olmu§tur. Ancak kelam umumidir ve tum ehl-i kitab ile onlarm 
yolunda olanlara hitab etmektedir. 

Bu konuda Re§id R1za ise §oyle diyor : 
Bu ayette birk~ vecih vard1r. 
a- Bu ayet; Hz. Mesih'ten 70 sene sonra meydana gelmi§ bir ha

ctiseye i§aret etmektedir. Bu hadise, Romah Titus'un Kudiis'e girip 
oray1 tahrib etmesi ve §ehri .bir toprak y1gm1 haline getirmesidir. Hz. 
Siileyman'm ma'bedini y1k1p birka~ harab· duvardan b~§ka bir§ey bi
rakmlyacak hale getirmesi ve Yahudilerin elindeki Tevrat niishalanm 
yakmas1d1r. Hz. Mesih, bu hususu belirterek Yahudileri uyarml§tl. Baz1 
miifessirler de derler ki; H1ristiyanlar, Romahlan te§vik ederek onlan 
bu harekete siiriiklemi§lerdir. 

Ustad Muhammed Abduh der ki; bu haberin dogru veya yanh§ ol
dugunu bilmiyorum. Qiinkii bunu soyleyenler; ne delil getirebilmi§ler
dir, ne de tarihi bir nakil. Ancak bildigim odur ki; H1ristiyanlar dagl
mk olduklan ve Yahudilerin bask1smdan dolay1 gizlenip sakland1klan 
i~in memleketlerini terkederek Roma'ya gitmi§lerdi. Kendilerini yurt
larmdan ~Ikmak zorunda b1rakan Yahudilerden intikam almak istiyor 
ve Hz. isa'nm tehdidinin ger~ekle§mesini istiyc;>rlardi. Veya Romahlar 
her ne kadar putperest idiyseler de, Yahudilerin hi~bir §eye sahip ol
madlklanm goriiyorlard1. Onlarm sava§I, din sava§I degildi. Sadece 
milletleri i~in ve iilkelerine tamah ederek Yahudilerle sava§lyorlardl. 
Bunun ma'bedin Yikllmasma ve din kitaplanmn yak1lmasma kadar va
racak kotii bir durum olacagm1 sanmiyorlardi. i§te bu hususlar, Htris
tiyanlarm Titus'u Kudiis'e sald1rmaya te§vik etttklerinin delilleridir. 
Ancak tarihi bir beige olmad1k~a bunun boyle oldugunu soylemek im
kanslzdlr. 

Ne gariptir ki Muhammed ibn Cerir el-Taberi tefsirinde <;ter ki; bu 
ayet, Hiristiyanlann, Kudiis'ii y1kmak i~in Babil'li Buhtun-nasr (Nebu
Kudur-Usur) ile birle§tiklerinin delilidir. Halbuki Buhtun-nasr'm Ku
diis'ii y1kmas1 Hz. isa'dan ve H1ristiyanhktan 133 sene kadar onceydi. 
Eger Taberi biiyiik bir tarih~i olmasayd1 Hz. isa'dan 130 sene sonra 
gelen Romah Adrinal hadisesine soziinii hamletmek mazur saYJlabilir
di. Nitekim ad1 g~en ki§i Or§elim tepelerinde bir §ehir kurmu§ ve §ehri 
siisleyerek hamamlar yapmi§, Siileyman ma'bedi'nin kalmtilan uzerine 
de bir Mars mabedi in§a etmi§ti. Yahudilerin buraya girmelerini "yasak
lami§ ve gelecek olurlarsa oldiiriileceklerini bildirmi§ti. Bu sebepl~ 

Yahudiler ona ikinci Buhtun-nasr adm1 takrm§lardl. Qiinkii onun zul
miinden ve bask1smdan ~ok ~ekmi§lerdi. Ancak bu bile bir tarih~i i~in 
mazeret saYJlmaz. 

ikincisi, bal?a miifessirlere gore bu ayet Hudeybiye vak'as1 iizerine 
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nazil olmU§tUr. Bu gori.i§U benimseyenler derler ki; Romalllar hadisesi 
uzerinden uzun zaman gegmi§ti._ Arbk ayetin hadiseye hamledilmesine 
gerek yoktur. Bu gorti§e §oy1e itiraz edilmi§tir: Arap mti§rikler Ka'be'yi 
ytkmak igin gall§mamt§lardl. Cahiliyyet devrinde Ka'be'ye sayg1 goste
rir, §erefli mahal olarak kabul ederler ve orayt imar ederlerdi. Ustad 
imam (Muhammed Alxluh) der ki; bu ayetin her iki meseleye de hamli 
mtim.ktindur. Allah'm mescidlerinde Allah'm admm amlmas1m onleyen
ler Mekke'li mti§rikler, Allah'm mescidlerini ytkmaya ~ah§anlar da Ro
ma'h mii§rikler olabilir. Ve bOylece Mekke'li mti§riklerin Allah'm Ra
sultinun mubarek eve girmesini engellemeleri ve orada Allah'm admm 
amlmasma mani olmalanyla daha onceki Roma'll mti§rikleriiY Allah'm 
evini tahrib etmesi birle§.tirilerek her iki fiilin ~irkinlikte e§it olduguna 
i§aret edilmi§ olabilir. 

u~uncu goru§e gore; ehl-i kitab hakkmdaki bu ayet; meydana gel
mi§ bir olay1 degil, meydana gelecek bir olay1 haber vermektedir. Bu, 
daha sonra Haghlarm Kudus'e ve diger islam memleketlerine saldmp 
Muslumanlan Mescid-i Aksa'dan ahkoyarak bir~ok mescidi tahrib et
melerine i§arettir. 

Dorduncti gorti§ taraftarlan ise derler ki; bu ayet aym §ekilde ilerde 
gelecek bir olay1 haber vermektedir. Bundan maksad Ka'be'yi y1kan 
ve Mtisltimanlann Ka'be'ye girmesine engel olan, bir~ok · mescidi yerle 
bir eden Karamita hadisesidir. ( .. . ) 

~eyhimiz der ki; bu ayet gerek olmU§, gerekse olacak bir hadise 
hakkmda veya higbir §ekilde ma'bedlere sayg1 duymayanlan tehdid i~in 
inmi§ olsun, her haltikarda i~inde namaz k1lmarak ve tesbih cekilerek 
Allah'm ad1 amlan ma'bedlere sayg1 duymanm geregini ilan etmektedir, 
ma'bedlerin tahribine ~ah§mamn yasak oldugunu belirtmektedir. ( ... ) 
i1?te islam §eriatmda; ehl-i kitabm ma;bedlerine, kiliselerine ve havra-
1anna, oralarda ibadet eden rahiplere sayg1 duymayt, aynca ehl-i kitab 
olmalan §ii.pheli bulunan Mecusi ve Sabiilerin ma'bedlerine htirmet et
meyi isteyen htiktimdeki Sir buradadir. Ustad imam (Muhammed Ab
duh) Sabiileri ehl-i kitfub'tan saymaktadir. (Re§id R1za, Tefsir el-Menar, 
I, 430- 433) 

---·oOO---

~ ,., '- v (.-- ~ \~ ,~~ \ J. / ~ ~· (, ,~(:'·"~·::\r- ~ .. :.'\ti-' 
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115 - Dogu d~ Batl da Allah'1ndrr. Her nereye d6ner
seniz vech-i ilahi'-ur~dad1r. Suphesiz ki Allah Vasi'dir, 
Alim'dir. 
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Dogu da, Bati da Allah'mdu : 

Allah en iyisini bilir ya; bu ayet, Mekke'den ~1kanlan, mescidlerin
den ve namazgahlarmdan aynlan, Rasulullah ve ashabm1 teselli i<;in
dir. Bilindigi gibi, Rasulullah (s.a.) Mekke'de iken Ka'be'ye ve "'Beyt 
el-Mukaddes'e dogru namaz klld1. Sonra Allah Ka'be'ye dogru dondi.ir
di.i. Bunun i~in de «Dogu da Batl da Allah'md1r. Her nereye donerseniz 
yech-i ilahi oradadir>> buyuruldu. · 

Ebu Ubeyd Kas1m ibn Sellam, «el-Nasih ve'l-Mensuhn adll eserinde 
der ki; bize Haccac ibn Muhammed ... ibn Abbas' dan nakletti ki, o §Oyle 
demi§: Allah en iyisini bilir ya -bize anlatlld1gma gore- Kur'an'dari. 
ilk neshedilen ooli.im k1ble mevzuudur. Allah Teala: «Dogu da Batl da 
Allah'md1r. Her nereye donerseniz vech-i ilahi oradad1rn buyurdu. Bu
nun i.izerine RasUlullah (s.a.) once Kudi.is'e dogru namaz k1hp Allah'm 
evini terketmi§ken sonra Allah bu ayeti neshederek Beyt el-Atik'a dog
ru dondi.irmi.i§ti.ir ve §Oyle buyurmu§tur: «Nereden ~1karsan yi.izi.ini.i 
mescid-i haram tarafma dondi.ir. Siz de nerede bulunursamz yi.izi.ini.izi.i o 
tarafa dondi.iri.in.» 

Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'dan naklen der ki: Kur'an'da ilk 
neshedilen ayet, k1ble ayetidir. ~oyle ki Rasulullah (s.a.) Medine'ye 
hicret ettiginde -orada Yahudi halk da bulunuyordu- Allah Teala 
ona mukaddes eve (Kudi.is'e) donmesini emretti. Yahudiler buna ~ok 
sevindiler. Rasulullah (s.a.) on §U kadar ay Kudi.is'e dogru dondi.i. An
cak o Hz. ibrahim'in iClblesini seviyordu, dua ediyor, goge bak1yordu. 
Bunun i.izerine Allah Teala : <<Dogrusu biz, yi.izi.ini.i semaya. dogru ~e

virip durdugunu gori.iyoruz. ~imdi seni ho§nud olacagm bir k1bleye c;e
virecegiz. Yi.izi.ini.i Mescid-i Haram tarafma ~evir. Nerede bulunursamz 
bulunun yi.izlerinizi o tarafa dogru ~evirin.>> (Bakara, 144) ayetini inzaJ 
buyurdu. Yahudiler, bunun i.izerine ku§kulandilar ve dediler ki; onlan 
i.izerinde bulunduklan k1bleden dondi.iren nedir? Bu sebeple Allah Teala: 
«Dogu da Bab da Allah'md1r de.» ayetini inzal buyurdu. «Her nereye 
donerseniz vech-i ilahi oras1d1r.» 

ikrime, ibn Abbas'dan nakleder ki; «Her nereye donerseniz vech-i 
ilahi oradadlr» ayeti konusunda o, §Oyle demi§: Doguya da Batlya da 
donsen .Allah'm k1blesidir. Mi.icahid ise; nerede bulunursamz bulunun, 
sizin yoneleceginiz bir k1ble vard1r o da Ka'be'dir, §eklinde tefsir etmi~
tir. 

ibn Ebu Hatim, k1blenin tebdili konusunda yukanda ge<;en hadisi 
ibn Abbas'dan rivayet eder. Ebu'l-Aliye, Hasan, Ata el-Horasani, jkrime, 
Katade, Si.iddi ve Zeyd ibn Eslem'den de buna benzer bir rivayet nak
ledilir. 

ibn Cerir ve ba§kalan derler ki; Allah Teala bu ayeti, ktbleye yo-
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nelme emri gelmezden once inzal buyurmu§tur ve bu ayetle nebisine ve 
ashabma-pogu ve Batl tarafmdan istedikleri tarafa namaz k1Iarken 
yonelebileceklerini bildirmek i~in nazil olmu§tur. Qiinkii onlar yiizlerini 
hangi tarafa ~evirirlerse ~evirsinler, §am yiice olan Allah'm vechi orada 
ve o taraftad1r, Qiinkii dogular da batllar da Allah)md1r. Allah'tan hali 
hi~ bir mekan yoktur. Nitekim Allah Teala bir ayet-i kerime'de §oyle 
buyurmaktadir: «Bunlardan az -veya ~ok ne olursa olsunlar, nerede 
bulunursa bulunsunlar mutla:ka onlarla beraberdir.» (Miicadele, 7). De
diler ki; daha sonra Mescid-i Haram'a yonelmeyi emreden ayet-i kerime 
ile kl'bleye tevecciih emri gelmi§tir. ibn Cerir boyle der. Ancak «Allah'tan 
hali hi~ bir mekan yoktur» soz'ijyle, eger Allah'm ilmini kasdetmi§se, 
bu, dogrudur. Qiinkii ilm-i ilahi biitiin ilimleri ihtiva ve ihata e~mi§tir. 
Eger zatlm kasdetmi§Se onun zat1 yaratlklanndan herhangi biri tara-
fmdan ku§atllamaz. Allah bundan yiice ve biiyiiktiir. ~ 

ibn Cerir der ki; ba§kalan da bu ayet; Rasulullah (s.a.) a; n~file 
namaz ktlarken, seferde, korku ve s1cakllk halinde Dogu veya Batldan 
diledigi tarafa yonelebilecegine dair bir izin oldugunu soylerler. Ebu 
Kiireyb ... Abdullah ibn Omer'den naklen der ki; o, binegi nereye yo
nelirse o tarafa namaz k1Iard1 ve Rasulullah'm bOyle yapt1gm1 anlatlr
dl. Bu gorii§iinii de «Her nereye donerseniz vech-i ilahi oradadir» ayeti
ne dayandmrdl. Bu hadisi Miislim, Tirmizi, Nesei, ibn Ebu Hatim ve 
Ibn Merduyeh muhtelif yollarla Abdiilmelik ibn Ebu Siileyman'dan ve 
Said ibn Ciibeyr'den ve Abdullah ibn Omer'den naklederler. Bu hadisin 
ash Buhari ve Miislim'in sahihinde ayet zikredilmeksizin Abdullah ibn 
Orner ve .Amir ibn Rebia'dan menkuldiir. Buhari'nin Sahih'inde, Nafi' 
nin Abdullah ibn Omer'den naklettigine gore, ona korku namazmdan 
soruldugunda bu namaz1 anlat1r, sonra der ki; eger korku bundan daha 
fazla olursa ayaklan iizeri ktyam ile k1bleye yonelerek veya .klblenin dl
§mda bir noktaya yonelerek binekli halde namazlanm ktlarL _·. Nafi der 
ki; Abdullah ibn Orner bunu Hz. Peygamberden nakletmi§tir. 

ibn Cerir der ki; ba§kalan da, bu ayet; k1bleyi bilemiyen, hangi 
yonde oldugunu anlayamayan ve muhtelif yonlere dogru namaz k1lan 
bir topluluk hakkmda nazil olmu§tur. Allah Teala bunlara; Dogu da, 
Bat1 da Benimdir, yiiziiniizii nereye dondiiriirseniz benim vechim orasl
dlr. Sizin k1bleniz de oras1d1r, buyurarak onlarm namazlannm ge~erli 
oldugunu kendilerine bildirmi§tir, derler. 

Bize Ahmed ibn ishak el-Ahvazi.. . .Amir ibn Rebia'dan, o da ba
basmdan nakletti ki, §Oyle demi§: Biz ka,ranllk bir gecede Rasiilullah 
(s.a.) ile beraberdik. Bir konak mahalline indik ki, ki§i ta§lan allyor 
ve bir mesc-id yaparak orada namaz k1llyordu. Sabahlaymca bir de bak
ttk ki biz, namaztmiZI ktbleden ba§ka bir yone dogru ktlmt§IZ. Dedik 
ki; Ey Allah'm Rasulii biz bu gece namaztm1z1 k1bleden ba§ka bir yone 
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dogru k1ld1k durum ne olacak? Bunun uzerine Allah Teala : «Dogu da 
Batl da Allah'mdJ.r ... n ayetini inzal buyurdu, Sonra Sufyan ibn Veki' 
den, babasmdan ve Ebu .Rebi'den buria benzer bir rivayeti nakletti. 
Tirmizi de bu hadisi Mahmud -ibn Gaylan tarikiyle Veki'den, ibn Ma
ce ise Yahya ibn Hakim yoluyla Ebu Davud ve Ebu .Rebi'den nakletti. 
ibn Ebu Hatim bunu Hasan ibn Muhammed tarikiyle Said ibn SUley
man'dan o da Ebu .Rebi el-Senunan'dan nakletti ki bunun ad1 E§'as 
ibn Said el-~asri'dir. Bu ki§i zay1f hadisler nakleder. Tirmizi bu hadisin 
hasen oldugunu soylerse de isnad1 bOyle degildir. <;unku bu isnadm 
E§'as ibn Said'in hadisinden oldugunu biliyoruz. E§'as ise hadiste zay1f 
olarak kabul edilir. Ben derim ki; onun §eyhi alan As1m da aym §ekil
de zay1ftlr. Buhari onun hadisinin munker oldugunu bildirir. ibn Muin 
ise, onun hadisinin zayif oldugunu ve delil almamayacagm1 soyler. 
ibn Hibban da, metruktur, der. En iyisini Allah bilir. Bu hadis muhtelif 
yel~rla Cabir'den de nakledilmi§tir. . 

. Ha~z Ebu Bekr ibn Merduyeh bu ayetin tefsirinde der ki; bize 
ismail ibn Ali ... Ahmed ibn Abdullah'dan nakletti ki, o §oyle demi§: 
Babamm kitabmda gordum ki Abdlilmelik'in Ata'dan onun da Cabir
den naklettigine gore o §oyle demi§: .Raslilullah (s.a.) bir seriyye gon
dermi§ti, ben de o seriyyede bulunuyordum, karanhk bastlrdl, k1blenin 
ne tarafta oldugunu bilemedik. ic;imizden bir grup k1ble, §U tarafta 
Semmak tarafu,:1dad1r, dediler ve namaz k1hp c;izgiler c;izdiler. Sabah olup 
gune§ dogunca bu c;izgilerin k1bleden b~ka bir yonde oldugu gorlildu. 
Seferimizden dondugumuzde .Rasulullah (s.a.) a bu durumu sorduk, 
fakat o, sustu. Bunun uzerine Allah Teala : «De ki : Dogu da, Bat1 da 
Allah'mdtr ... n ayetini inzal buyurdu. H8.f1z Ebu Bekr ibn Merduveh bu
nu bilahere Muhammed ibn Ubeydullah el-Arzemi kanahyla Ata'dan, o 
da Cabir'den nakleder. 

Darekutni der ki; bana Abdullah ibn Abdlilaziz, Davud ibn Orner' 
in ... Cabir'den naklettigi §U hadisi okudu ve ben de dinledim: Cabir 
diyor ki; biz, bir seferde .Rasulullah (s.a.) ile beraberdik. Uzerimize bu
lut c;oktu, §~1rd1k ve k1bleyi <;Ikaramadik. Her birimiz bir yone dogru 
namaz k1ld1k. Her birimiz onumuze c;izgi c;iziyorduk ki yerlerimizi bile
lim. Bu durumu .Rasulullah'a bildirdigimizde o, bu namazlarm iadesini 
emretmedi ve «Namazmiz yerini bulmu§turn dedi. Sonra Darekutni der 
ki; Muhammed ibn Salim'den de boyle nakledilmi§tir. Digerleri de bunu 
Muhammed ibn Ubeydullah el-Arzemi yoluyla Ata'dan nakleder ki iki
si de zay1ftlr. ibn Merduyeh aynca Kelbi kanahyla ibn Abbas'dan nak
leder ki; .Rasulullah (s.a.) bir seriyye gondermi§. Onlar buluta yakalan
mi§lar ve k1bleyi <;Ikaramami§lar. K1bleden b~a bir yone dogru na
maz kilmi§lar. Gune§in dogu§undan sonra k1bleden ba§ka bir yone dog
ru namaz kildiklanm anlarm§lar . .Rasulullah (s.a.) m huzuruna gelip 
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ona anlatmi§lar, bunun iizerine Allah Azze ve Celie bu ayeti indirmi§. 
Bu isnadlarda zayifhk vard1r. Ancak bir klsrm bir klsmma baglanmak
tadir, yoniin yanli§ oldugunun anla§Ilmasi iizerine, namazm iade edilip 
edilmeyecegi hususunda bilginlerce iki ayn gorii§ vardlr. Ancak bu ri
vayetler kaza edilmiyecegini gostermektedir. En iyisini Allah bilir. 

ibn Cerir der ki; ba§kalan da bu ayetin Neca§i vesilesiyle nazil ol
dugunu soylerler. Muhammed ibn Be§§ar, Katade'den nakleder ki, Ra
sulullah (s.a.) bir karde§iniz oldii, onun iizerine namaz k1lm, buyurdu. 
Biz miisliiman olmayan bir adama rm namaz kllacag1z? dedik. Bunun 
i.izerine : ((Ehl-i kitab'tan oyleleri de vard1r ki Allah'a ve size indirilen
lerle kendilerine indirilmi§ olanlara iman ederler, Allah'm huzurunda 
hl!§ll ile egilirler.» ayeti nazil oldu. Katade der ki; o, k1bleye dogru na
maz k1lmazd1 dediklerinde, ((De ki Dogu da Bat! da Allah'md1r ... » ayeti 
nazil oldu. Bu rivayet garlbtir. Allah en iyisini bilendir .. 

Hafiz Ebu Bekr ibn Merduyeh bu ayetin tefsirinde Ebu Ma'§er'in ... 
Ebu Hiireyre'den rivayet ettigi §U hadisi nakleder: Rasulullah (s.a.) 
buyurdu ki : ((Dogu ile Batl arasmda, Irak, ~am ve Medine halk1 i~in 

birer klble vardu.» bu rivayetlerin bu ayetle ilgisi bulunmaktadlr. Ni
tekim Tirmizi ve ibn Mace ,Ebu Ma'§er'in hadisinden bunu tahric eder
ler. Ebu Ma'§er'in ad1 Necih ibn Abdurrahman'd1r. 0, Rasulullah'm 
Dogu ile Batl arasmda bir k1ble vard1r, buyurdugunu nakleder. Tirmizi 
de bir ·ba§ka §ekilde bunun Ebu Hiireyre'den rivayet edildigini sayler. 
Tirmizi ve baz1 ilim erbab1, Ebu Ma'~r'in h1fz1 yoniinden hakkmda soz 
soylemi§lerdir, der ve ilave eder; bana, Hasan ibn Ebu Bekr el-Mervezi... 
Ebu Hiireyre (r.a.) den nakletti ki, RasUlullah (s.a.) Dogu ile Batl ara
smda bir k1ble vard1r, buyurmu§tur. Tirmizi sonra bu hadis; hasen, 
sahihtir, der. 

Buhari'nin de ,hu hadisin, Ebu Ma'§er'in hadisinden daha sahih ve 
daha kuvvetli oldugunu soyledigi nakledilir. Tirmizi sahabelerden bir
k~ ki§iden rivayet eder ki, Dogu ile Bat! arasmda bir k1ble vard1r, bu
yurulmu§tur. Bu sahabeler arasmda Hattab oglu Orner, Ebu Talib oglu 
Ali ve Abbas oglu A·bdullah bulunmaktadir. ibn Orner der ki; Bat1y1 
sagma, Doguyu soluna ald1gmda ikisinin arasmda k1bleye yonelecek 
oiursan bir k1ble vard1r. ibn Merduyeh der ki; bana Ali ibn Ahmed ... 
Abdullah ibn Omer'den nakletti ki, Rasulullah (s.a.) Dogu ile Batl 
arasmda bir k1ble vard1r, buyurmu§tur. Darekutni ve Beyhakl de bunu 
rivayet ediyor ve diyor ki, me§hur olan rivayet Abdullah ibn Omer'in 
Hz. Omer'den nakletmi§ oldugu bu sozdiir. . 

ibn Cerir der ki; bu ayetin, yiiziiniizii dua ederken nereye ~evi
rirseniz c;evirin, benim vechim oras1d1r ve sizin duamz1 kabul ederim, 
manasma olmas1 muhtemeldir. Nitekim Kas1m ... Miicahid'in §Oyle de
digini rivayet eder: «Bana dua edin size icabet edeyim» ayeti nazil ol-
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dugunda, onlar nereye dogru? dediler. Bunun uzerine «De ki Dogu da 
Bat1 da Allah'md1r ... >> ayeti nazil oldu. ibn Cerir der ki: t<~iiphesiz ki 
Allah Vasi'dir, Alim'dir.» ayetinin manas1 yeterlikte, lutufta ve comert
likte biitiin yaratlklanm ihata eder, demektir. ((Alim'dir» den maksad 
kullarmm biitiin amellerini bilir, demektir. O'nun bilgisinden hi\ bir §ey 
gizlL ve sakh kalma?J. 0, her §eyi hakk1yla bilendir. 

----- iZAHI --:-------

Ka§ani'ye ait oldugu kabul edilip de, Muhyiddin ibn el-Arabi'ye 
atfedilen tefsirde §oyle denir: 

Nur ve zuhur alemi olan ve H1ristiyanlarm cenneti say1lan Dogu 
da, karanhklar, gizlilikler alemi olan ve Yahudilerin cenneti ve k1blesi 
say1lan Bat1 da Allah'md1r. Dogu O'nun ger~ekte batlm, Batl ise O'nun 
ger~ekte zahiridir. Zahir ve batmdan nereye yonelirseniz yonelin oras1 
Allah'm ve~hidir. Yani biitiin sifatlanyla tecelli eden Allah'm zatld1r. 
Veya §oyle de mana verilebilir: Kalblerinize zuihur ve tecelli edecek do
gu§ Allah'md1r. 0, §Uhud ve fena halinde cemaliyle size tecelli eder. 0, 
perdeye bfiriinerek suret ve zatlanyla saklamp gurub eder. Batl§ sizin 
fenadan sonra baka halinizi celal sfatmm gizlemesinden ibarettir. 
Oyleyse hangi yone yonelirseniz yonelin oras1 Alah'm ve~hidir. Yalmz 
ba§ma onun: bulunmad1g1 hi~bir §ey yoktur. Allah, butiin varhg1 i~ine 
alan, cihet ve varhklarm hepsine §amil olan, bilgi ve bilinenlerin hep
sini bilendir. (Muhyiddin ibn el-Arabi, Tefsir el-Kur'an'il-Kerim, I, 80) 

. Bu hususta Alusi de diyor ki : 
i§aret babmda denilir ki; Dogu nur ve zuhur aleminden ibarettir 

ve o H1ristiyanlarm cenneti, hakikatta onlarm klblesidir. Batl ise Slr
lar ve gizlilikler alemidir ve o, Yahudilerin cenneti, hakikatte gizli klb
leleridir. Veya Dogu, Allah Subhanehu'nun kalplerde nurunun zuhuru 
ile i§tirakinden §iihud halinde Allah'm cemal Slfatmm kalbde tecellisin
den ibarettir. Batl ise Allah'm nurunun gizlenmesi, saklanmas1 ve fe
nadan sonra beka haleti uzere ilahi celal s1fatmm gizlenmesinden iba
rettir. Heps1. de Allah'md1r, ki§i hangi yone yonelirse ister zahir, ister 
batm olsun oras1 Allah'm vechidir. ( .. . ) (Alusi, Ruh el-Meani, I, 366) . 

Tefsir, C. II. F. :1:~ 
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116 .- Dediler ki: Allah <;ocuk edindi. Tenzih ederiz 
O'nu. Dogrusu goklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Hep
si de O'na itaat ederler. 

117 - Goklerin ve yerin yarataruchr. Bir ~eyin olma
sinl isteyince ona sadece «Ol» der, o da oluverir,. 

Allah'a {:ocuk isnad Edenler : 

\ Bu ve bundan sonraki ayet-i kerime Hiristiyanlara -Allah'm la'
~~_ti uzerlerine olsun- onlara benzeyen Yahudilere ve Arap mti§rik
lere red ihtiva etmektedir. · Onlardan melekleri Allah'm <;ocuklan say
malanm reddederek bu sozlerini yalanlamaktad.Ir. Allah Teala ve Te
kaddes hazretleri bunu kesinlikle reddettikten sonra <<Dagrusu gok
leroe ve yerde ne varsa onundur» buyuruyor. Mes'ele onlarm uydur
duklan gibi degildir. Goklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Goklerde 
ve yerde onlara tasarruf eden O'dur. Yaratan ve nZiklandlran O'dur. 
Hepsi O'nun kulu ve kolesidir. Artlk O'nun i<;iri nas1l <;ocuk alabilir? Qo· 
cuk, birbirine aranll iki §eyden dogar. §am yuce ve munezzeh alan Al
lah'm ise naziri yoktur, ayetinde, kibriyasmda ortag1 ohnad.Igi gibi, e§i 
de yoktur. Oyleyse O'nun <;ocugu nas1l alabilir? Nitekim Allah Teala 
§6yle buyuruyor : «0, gokleri ve yeri yoktan yaratand1n Zevcesi alma
dan nas1l <;ocugu alabilir? Oysa her §eyi 0 yaratrm§tlr. 0, her §eyi bi
lir.» (En'am, 101) Bir ba§ka ayet-i kerime'de ise §6yle buyurur : «Rah
rhan'a <;ocuk isnad etmelerinden oturti, nerdeyse gokler paralanacak, 
yer yanlacak, daglar go<;ecek. Halbuki Rahnlan'a <;ocuk edinmek yara§
maz. <;unku goklerde ve yeroe alan her §ey Rahman'm kulundan ba§ka 
bir §ey degildir. Andalsun ki ilmi onlan ku§atrm§ ve teker teker say
ffil§tlr. K1yamet gtinti, hepsi O'na tek olarak gelecektir.» (Meryem, 90 -
95). ihlas suresinde ise §6yle buyurur: «De ki: 0 Allah bir tektir. Allah 
Samed'dir. Dogurmami§ ve dogurulmarm§tlr. Hi<; bir §ey ona denk de· 
gildir.» (ihlas, 1 - 4) 

Allah Teala bu ayet-i kerimelerde kendisinin en yuce efendi aldu
gunu e§inin ve benzerinin bulunmad1g1m belirtiyor. Ondan ba§ka bti
tiin §eylerin yaratllmi§ aldugunu, dalayiSlyla onun <;ocugu olam1yaca
g1m ifade ediyor. Nitekim Buhari bu ayetin tefsirinde §oyle der : Bize 
Ebu Yemman ... ibn Abbas'dan nakletti ki: Rasulullah (s.a.) §6yle bu
yurmu§: Ademoglu beni yalanlad1, ama O'nun i<;in bOyle bir ·§ey mum
ktin olamaz. Beni inkar etti, ancak onun i<;in bOyle bir §ey miimktin 
alamaz. O'nun beni yalanlamas1; kendisini oldugu gibi tekrar diriltmeye 
gucumiin yetmeyecegini sanmas1d1r. Beni inkar etmesi de <;ocugum ol
dugunu soylemesidir. Ben bir e§ veya <;ocuk edinmekten munezzehim. 
Bu hadisi bu §ekliyle yalmz Buhari nakletmi§tir. 
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Ibn Merduyeh der ki; bize Ahmed :i:bn Kamil... Ebu Hiireyre'den 
nakletti ki: Adem oglu beni yalanlad1? Ancak onun beni yalanlamas1 
·gerekmez. Ademoglu beni inkar etti, ancak onun beni inkar etmesi ge
rekmez. Beni yalanlamas1, «ilkin beni yaratt1g1 gibi tekrar getiremez» 
demesidir. Halbuki ilk yarati§ bana onu yeniden getirmekten daha zor 
degildir. Beni inkar etmesine gelince, «Allah <;ocuk edindi» demesidir. 
Ben Allah'Im, bir tek Samed'im. Dogurmami§ ve dogurulmami§Im ve 
Benim dengim hi~ bir §ey bulunmaz. Buhari ve Miislim'in sahih'inde 
nakledilir ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: I§ittigi bir eziyete 
Allah'dan daha ~ok sabreden hi~ kimse yoktur. Kullann nzkm1 verdigi 
ve onlara s1hhat ihSan ettigi halde onlar kendisi i~in ~ocuk varsayar
lar. 

«Hepsi de O'na itaat ederler.» ibn Ebu Hatim der ki, bana Said, 
ibn Abbas'dan nakletti ki: «itaat ederler» den maksad namaz k1larlar, 
demektir. ikrime ve Ebu Malik de ,kulluklanru ikrar ederler, demek ol
dugunu s6ylemi§lerdir. Said ibn Ciibeyr ise ihlas ile ona baglarurlar, 
demek oldugunu soylemi§tir. Rebi' ibn Enes der ki; klyamet giinii hepsi 
O'nun huzurunda kalkacak, demektir. Siiddi ise, .klyamet giiniinde hep
si O'na itaat edecek, demek oldugunu belirtir. Hasif, Miicahid'den nak
leder ki, «Hepsi de O'na itaat ederler» ayetinin manas1, insan ol der in
san olurlar, merkeb older merkeb olurlar. Ebu Necih Miicahid'den na,k
leder ki, «itaat ederlerin» anlam1 §Oyledir : istemeye istemeye secdeye 
gitmek it~attir. Miicahid'in bu sozii . -ki ibn Cerir onu se~mi§tjr
biitiin sozleri birle§tirir. §oyle ki; kunU.t; itaat ve Allah'a dayanmak
tlr. Bu ise §er'i ve takdiridir. Nitekim Allah Teala : «Goklerde ve yerde 
bulunanlar isteyerek ve istemiyerek Allah'a secde ederler.» buyurur. Bfr 
hadiste, kunut kelimesiyle neyin kasdedildigi anlatllrm§tlr. Buna gore 
ibn Ebu Hatim der ki, bana Yunus, Ebu Said el-Hudri'den rivayet 
etti ki RasUlullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Kur'an'da g~en kunut keli
mesi her yerde itaat manasmad1r. 

imam Ahmed, Hasan ibn Musa kanallyla ibn Lehia'dan, o da Der
ri.c'tan kendi isnad1yla ayru hadisi nakleder. Ancak bu hadisin isnad1 
zaYiftlr. Ona itimad. edilemez. Hadisin bu §ekilde yiikseltilmesi ise miin
kerdir. Bu, sahabinin veya ondan sonra olan birinin sozii olabilir. Allah 
en iyisini bilendir. Bu isnadla varid olan tefsirlerin ~ogu miinkerdir, 
onlara aldarulmamas1 gerekir. Senedi de zaYiftlr. Allah en iyisini bi
lendir. 

<<Goklerin ve yerin yaratan1d1r.» Onceden hi~ bir ornegi bulun
maksizm halk edenidir. Miicahid ve Siiddi bOyle der. Liigatm geregi 
de budur. Bunun i~in sonradan meydana getirilen §eye bid'at denir. 
Nitekim Miislim'in Sahih'inde varid olduguna gore, Rasulullah (s.a.) 
§Oyle buyurmu§tur: «Her sonradan meydana gelmi§ olan §ey bid'attir.>> 
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Bid'at iki k1s1md1r. Bir klsnn sonradan meydana gelir. «Her son
radan meydana gelen §eY bid'attlr, her bid'at ta dalalettirn hadisinde 
oldugu gibi. Bir klsnn da lugat baklnnndan bid'at olur. Mti'minlerin 
emiri Orner tbn el-Hattab'm halk1 toplay1p teravih namazma devam et
melerini saglamas1 uzerine, «ne gtizel bid'attlr bun demesi gibi. !bn 
Cerir der ki; «Goklerin ve yerin yaratarudlr» yoktan var edenidir. ibn 
Cerir der ki; bu saztin manas1 §Oyle olur: Allah'1 tenzih ·ederiz; O'nun 
ic;in nas1l c;ocuk olabilir? 0, goklerde ve yerde bulunanlann sahibidir. 
Allah'm birligine dela.Iet etmeleri itibariyle btittin e§ya O'na §ehadet 
eder ve itaatla O'na boyun eger. 0, e§yanm yoktan var edicisi, yaratlc1s1 
hie; bir §ey iken varhk haline getiricisidir. O'nun onunde, ornek ald1g1 
hie; bir model yoktur. Allah, bu ayet-i kerime'de kendisine c;ocuk olarak 
1zate ettikleri Mesih konusunda da haber vermektedir ki; gokleri ve 
yeri aslls1z ve orneksiz bic;imde yoktan var eden, · Mesih'i de babas1z 
olarak kendi kudretiyle var eden, Allah'tlr. ibn Cerir merhum'un sozu 
gtizel, saglam ve dogru bir sozdur. 

. «Bir §eyin olmasm1 isteyince ona sadece ol der, o da oluverir.l) 
· Boylece Allah Teala kudretinin kemAlini, saltanatmm azametlni 

beyan ediyor. Bir §eyl takdir edince ve olmasm1 isteyince, sadece ve 
blr kere «ob der, o da istenen §ekle uygun bic;imde var olur. Niteklm 
Allah Teala Yasin suresinde : «Onun emri · bir §eyi murad ettiginde ona, 
<•ol» demektir. 0 da oluverir.» (Yasin, 82) buyuruyor. «Bizim, bir §eyi 
murad ettigimiz zaman soztimtiz, sadece ona «ob demektir, o da olu
verir.» (Nahl, 40) Kamer suresinde ise §Oyle buyurur : <<Bizim buyrugu
muz, bir goz k1rpmas1 gibi anidir.» (Kamer, 5). 

Allah bu ayet-i kerime'yle Hz. isa'yt sadece «Ob soztiyle yaratbgl
na dikkatleri c;ekmektedir. Ve Allah'm emrettigi gibi o da oluvermi~tir. 
Nltekim bu babta Allah Teala §6yle buyurur : «Allah'm katmda tsA.'run 
durumu kendislni topraktan yarabp sonra «ob demesiyle, olmU§ olan 
Adem'in durumu gibidir.» (Al-i imran, 60). 

----- :tz.AHI -----

Yahudi ve H1ristiyanlardan §irke dti§mti§ olanlar, dediler ki, «Isa 
Mesih ve Uzeyr Allah'm ogulland1r. Melekler de klzlaridir.» Allah'1 bu 
iddiadan tenzih ederiz. Goklerde ve yerde bulunan her §ey, Allah'mdir. 
Bu ad1 gec;en kullar da Allah'm sec;kin kullandir. isteyerek ve iste
miyerek her §e'Y, Allah'm emrini yerine getirir. <;unku gokleri ve yeri ve 
onlarm lc;inde bulunan her §eyi yaratan Allah't1r. Allah bir §eyi murA.d 
ettiginde, Onu c;evirecek hie; bir guc; yoktur. Niteligi bOyle olan bir 
zat'm c;ocuga veya k1za ihtiyac1 olur mu hie;? Bu denli gtic;lti bir zat'm 
cinsiyeti saz konusu edilebilir mi hie? 
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Bilmezler ise; Allah, Hz. Musa ve melekleri konu§tugu gibi, bizim
le de konu§Sa derler. Yahut peygambere, Allah'tan bize bir ayet getirse 
diye soylenirler. Daha once soyleyenler de kendileri gibi soylemi§lerdir 
ve her iki grubunda ruhlan ve kalbleri birbirine benzemektedir. Allah, 
ayetlerini en «;ok a«;lk §ekilde beyan etmi§tir. Ancak insaf ve yakin sa-

. hipleri bu ayetleri anlayabilirler. 

Bu konuda S. Kutub da diyor ki : 

Yaratanla Yaratllami:J. ili§kisi: 

t§te burada, tslam'm tam ve miikemmel olan Allah akidesine ve 
yaratanla yaratllanlar arasmdaki alakalar mevzuuna ula§Iyoruz. islam' 
m koydugu tasavvurlar bu hususlarda en yiice ve en vaz1h hiikiimler-

dir ... Biitiin kainat : ccOl der de oluverir.» ( ~.N ·.:? ) emrinde ken

disini bulan mutlak ve Kadir bir iradenin tevecciihii ile Hallk-1 Ziilce
lal'den sudur etmi§tir. tlahi iradenin herhangi bir varllgm yarat1lmas1 
i~in tevecciihii, o varllgm hi«;bir vas1ta, madde ve kuvvet bulunmadan 
takdir edilen surette mevcud olmas1 i«;in kafidir.. . Ancak bizim mahiye
tini bilmedigimiz bu ilahi irade, suduru ~tenilen o varllga nas11 ula§a
bilmektedir. t§te insan idrakinin ke§fedemeyecegi ilahi s1r buradad1r. 
Zira be§erin takatl o s1rn idrak etmeye muktedir degildir. Be§er idraki 
onu anlayamaz. Qiinkii onun esas vazifesi bu degildir. Be§erin yaratll
masma sebep olan en miihim vazife, yeryliziindeki hilafetidir. insan 
kendi vazifesini ifa edebilmesi i«;in kainat kanunlanm ke§fetmek mev
zuunda Allah'm vercligi kudret mikdarmda onlardan istifade edebilir. 
insana en biiyiik hilatet vazifesinin dl§mda diger s1rlan «;ozebilecegi mik
tarda biiyiik hilatet vazife.sinden faydalanma kudreti verilmi§tir ... Ne 
yaz1k ki bir y1gm felsefi cereyanlar; insanlan karanllk bir u«;uruma 
dogru itmi§tir. Bu U«;Uruma dalml§ olan insan, o ilahi esran ke§fetmek 
i~in «;lrpmarak, be§erin sahasl dl§mda bir yigm faraziyeler uydur
makt~, buna ragmen de marifet yollanm bir tiirlii elde edememekte
dir. Bu faraziyelerin en iistiin seviyeli olanlan bile son derece giiliin«;
tiir. Evet, insam hayrete dii§iirecek derecede giiliin«;. Bu tip hareketler 
bir filozoftan- nas1l sudur edebiliyor? Bunlarm esas sebebi, bu felsefi 
cereyanlara kap1lm1§ olanlarm insan idrakini, yaratlll§mm tabiatmdan 
dl§an «;rkanp insan i«;in takdir edilen sahay1 a§maya «;all§malandlr. Bu
na ragmen giivenilecek hi«;bir §ey bulamarm§lardir. Hatta tslam tasav
vurunu goren ve tslam'm golgesinde _ ya§ayan kimseler tarafmdan hiir
mete §ayeste hi«;bir §eY getirmemi§lerdir. islam; mii'minleri bu gibi de
lilsiz u~urumlara siiriiklemekten ,bu nevi bo§ «;lrpim§lara itmekten ko
rumu§tur. Bu dii§iincenin ba§lang1c;tan beri sistemi bozuktur. Miislii-
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manlardan bilhassa Grek filozoflannm tesirinde kalarak felsefe c~e
yanma kap1lanlar olmu§Sa da konuya ellerini uzattlklan zaman bir YI
gm kan~Ikhklar i~erisinde kahp ustadlan, Grek filozoflan gibi i§in 
i~inden ~1kamami§lard1r. Bu. suretle islam dii§iincesine, islam'm tabi
atmda bulunmayan ve islam ·dU.§U.ncesinin hakikat1 ile alakah olmayan 
bir y1gm fikirler sokmu§lard1r. Kendi sahas1 dl§ma ~1kan, hilkatmm ve 
tabiatmm U.Stune f1rlamak isteyen her turlii be§eri ~lrpinl§m varacag1 
kesin akibet budur ... BR§ka degil ... 

islam dU.§U.ncesine gore, yaratan ayn yarat1lanlar apayndlr. Ve 
Yaratamn hi~bir benzeri yoktur. i§te burada <<Vahdet-i VU.cud)) felse
fesi tamamen islami dii§iincenin d1§mda kahr. Ve islam, gayr-i mus
limlerin vahdet-i vucud anlaJl§llli tamamen reddeder. Yabanc1lar vah
det-i vucudu; mevcudat ile yaratlcmm bir oldugunu ve bu kainatm 
haddi zatmda Allah'tan koptugunu veya bu mevcudatm Allah'm go
runen sureti oldugunu kabul etmektedirler. Musliimanm nazannda, 
butun mevcudat birdir. ilahi kanunu kainatta cereyan eden §ekli ile 
birdir. Kainattaki butun mevcudatm uygun ve munasip §ekilde iba
det ve hu§ll i~erisinde Allah'a yoneli§leri bak1mmdan birdir : 

<<Dogrusu gokte ve yerde ne varsa O'nundur. Hepsi de emrine· itaat 
ederler ... ,, 

Gokle yer arasmda bulunan her §eyin Allah'm mall olmas1, ~o
cuklarl olmasm1 icabettirmez ... Butun kainat tek bir derecede ve bir 
tek vas1ta ile O'nun yaratlkland1r. 

<<Allah goklerin ve yerin yaratamd1r. Bir §ey mura.d edince sade
ce "01" der o da oluverir.n 

ilahi iradenin tevecciihu be§er idrakinin anlayam1yacagJ ve kav
rayam1yacag1 bir keyfiyetle yerini bulur. <;unku bu mevzular insan id
rakinin takatl dl§mdadlr. 0 halde bu Slmn kiinhiine vaklf olmak i~in, 
hi~bir 'kllavuz olmadan batakhga dalmamn, enerjiyi bo§ yere sarfet
menin yeri yoktur. (Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, I, 223 - 225) 

---<>00>-----

118 - Bilmeyenler dediler ki: Allah bizimle konu!i
mah veya bize bir ayet gelmeli degil miydi? Onlardan on-
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cekiler de onlann dedikleri gibi demi!?lerdi. Kalbleri bir
birine benzemi!?. Biz yakinen bilmek isteyen bir kavme 
ayetlerimizi apa~ak bildirdik. 

Cahillerin sozleri : 

Muhammed ibn ishak der ki; bana Muhammed ibn Ebu Muham
med, ikrime'den veya Said ibn Ctibeyr'den, o da ibn Abbas'dan nak
letti ki, o §oyle demi§ : Rafi ibn Hureymle RasUlullah (s.a.) a dedi ki; 
ya Muhammed, eger soyledigin gibi sen bir peygambersen, Allah'a 
soyle de bizimle konu§Sun, ta ki onun s6ztinii i§itelim. Bunun . tizeri
ne Allah Teala «Bilmeyenler dediler ki, bize bir ayet gelmeli degil miy
di?» ayetini inzal 'buyurdu. Mticahid, bunu soyleyenlerin, Htristiyan 
oldugunu belirtir ki, ibn Cerlr de bu gorti§ii tercih etmi§tir. c;unkti 
ayetin akl§l onlar hakkmdad1r. Ancak bu gorti§ tizerinde durulmas1 
gerekir. 

Ebu'l-Aliye, Rebi' ibn Em~s. Katade, Stiddi bu ayetin tefsiri ko
nusunda §oyle derler : Bu, Arap katirlerin soztidtir. «Onlardan once
kiler de onlarm dedikleri gibi demi§lerdi.» Bunlar da Yahudiler ve 
Hiristiyanlardir. Oncekilerin Arap mti§rikleri oldugunu, bunlarm da 
Yahudi ve Hiristiyanlar oldugunu soyleyen gorti§ti destekler mahiyet
te Cenab-I Allah §oyle buyurma:ktadir: «Allah peygamberligini vere
cegi kimseyi daha iyi bilir. Sue; i§leyenlere Allah, katmdan bir horluk 
ve hilelerinden ottirti §iddetli bir azab eri§ecektir.» . 

Onlara bir ayet geldigi zaman Allah'm peygamberlerine verilen 
bize de verilmedikc;e inant1ay1z derler. «Allah peygamberligini verece
gi kimseyi daha iyi bilir. Sue; i§leyenlere, Allah_ katmdan bir a§agihk 
ve hilelerinden ottirji de §iddetli bir azab eri§ecektir.» (En'am, 124) 
Yine bu gorti§ti destekler mahiyette Allah Teala §6yle buyurmakta
dir: «Ve §6yle dediler: Bize yerden kaynaklar fl§kirtmadik<;a sana 
inanmayacag1z. Veya hurmahklar, . baglarm clup, aralarmda Irmaklar 
ak1tmahsm. Yahut da iddia ettigih . gi·bi gogti tepemize parc;a parc;a 
dti§tirmeli, ya da Allah'I ve r:1elekleri kar§1m1za getirmelisin. Veya al
tm bir evin olmah, yahut gage ytikselmelisin. Ama oradan, okuyaca
gimiz bir kitab indirmezsen yine inanmiyacagiz. De ki: Tesbih ede
rim Rabbimi. Ben peygamber olan insandan ba§ka bir §ey miyim?» 
(Isra, 90- 94), Allah Teala bir ba§ka ayet-i kerlme'de §oyle buyurur : 
<rBizimle kar§Ila§mayt ummayanlar, bize, ya melekler indirilmeli, ya 
da Ra:bb1rmz1 gormeliyiz, derler. Andolsun ki kendi kendilerine btiytik
lenmi§ler, azgmhkta pek ileri gitmi§lerdir.» (Furkan, 21). Bir ba~ka 
a yet-i kerime'de de §oyle · ·buyuruyor : «Haytr herbiri on tine a<;Ihver
nll§ sahifeler verilmesini ister.» (Mtiddessir, 52) Arap mti§riklerin ktifr, 
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isyan, inad ettigine ve gereksiz yere sor1.1lar sorduklanna delalet ~en 
bir~ok ayet vardlr. Onlan, bu inadla§maya, kufre sevkeden husus on
lardan once ge~;en ehl-i kitab'in ve digerlerinin s6yledikleri gibi soyle
meleridir. Nitekim Allah Teala §6yle buyurur: «Ehl-i kitab senden, 
uzerlerine gokten bir kitab indirmeni isterler. Musa'dan bundan daha 
buy\igunu istemi§lerdi ve demi§lerdi ki; bize Allah'l apa~1k gt>ster.>> 
Bir ba§ka ayet-i kerime'de §Oyle buyurur: «Hani demi§tiniz ki; Ey 
Musa, biz Allah'l apa§ikar gormedik~e sana inanmayiZ.» 

«Kalbleri birbirine benzemi§» Arap m\i§riklerin kalpleri kufUrde 
inatta ve isyanda kendilerinden once ge~enlerin kalbine benzemi§. Ni
tekim ·bu manada Hak Teala §6yle buyurur: «Onlardan oncekilere 
herhangi bir peygamber gelince, sihirbazd1r veya delidir, dediler. On
cekiler sonrakilere bOyle mi vasiyyet etmi§ler? Hayir bunlar azgm bir 
kavimdir.» (Zariyat, 52- 53). 

«Biz, yakinen bilmek isteyeri bir kavme ayetlerimizi apa~1k in
dirdik.» Biz, peygamJ>erin dogrulugunu gt>steren delilleri a~1klad1k. 

Artlk o delillerin yams1ra yakinen inanan, dogrulayan ve peygamber
lere tabi olanlar i~in daha ba§ka delile gerek yoktur. Onlar Allah Teala 
ve Tebareke'nin katmdan gelenleri anlayip k8ibul ederler. Allah'm kal
bini muhurledigi ve gozune perde koydugu ki§ilere gelince," i§te onlar 
hakkmda, Allah Teala §oyle buyurmaktad1r : ((I>ogrusu Rabb1mzm 
vaadettigi azabl hak edenler; can yaklCl azabl gorene k8idar kendile
rine her tUrlU beige de gelse yine inanmazlar.>> (Yunus, 96 - 97). 

119 $iiphesiz ki biz seni miijdeleyici ve korkutu-
cu olarak hak ile gonderdik. Cehennem ashabmdan sen 
mes'ul olacak degilsin. 

Miijdeci ve Korkutucu Peygamber : 

· .. ibn Ebu Hatim der ki: Bana babam . .. ibn Abbas'dan nakletti 
ki, Rasulullah (s.a.) §OyJe buyurmu§: ((~uphe\siz ki biz seni miijdele
yici ve korkutucu olarak hak ile gonderdik» ayeti, cenneti miijdele
yen ve cehennemden korkutan kimse olarak bana indirildi. 

«Cehennem ashabmdan mes'ul olacak degilsin.» Ekseriyetle kurra 

bu ayetin ba§mdaki mes'ul olacak degilsin anlamma gelen· ( ~ ~ .J ) 
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kelimesini me~hul §ekilde okurlar. Ubeyy ibn Ka'b'm k1raetinde 

( , ~ \.. .J ) §eklinde, ibn Mes'ud'un k1raetinde ise ( ~ J .J ) 

§eklindedir. ibn Cerir bOyle nakleder. Yani, biz sana kiifredenlerin 
kiifriinden dolay1 seni sorumlu tutmayacag1z .. Sana dii§en sadece teb
Ugdir, hesab ise bize aittir. «Sen hatlrlat, c;iinkii sen ancak hatlrlatl
cism. Onlarm iizerinde bir zorba degilsin.» (Ga§iye, 21) . «Biz, ne de
diklerini biliriz sen onlann iizerinde bir zorba degilsin. Kur'an ile an
cak, korkanlan uyar.» Daha buna benzer bir~ok ayet-i kerime vard1r. 

Ba§kalan da bu kelimeyi ( J,.:....; "i .J ) §eklinde okumu§lar ve «Sen 

onlarm halini sorac8.k degilsin» §eklinde mana vermi§lerdir. Bunu 
Abdiirrezzak nakletler. Sevri, Musa ibn Ubeyde'den, o da Muhammed 
ibn el-Kurazi'den nakleder ki, Rasulullah (s.a.) . §Oyle buyurmu§ : Ne 
olurdu anam ve babam bOyle yapmasayd1, ne olurdu· anam ve babam 
bOyle yapmasaydi; ne olurdu anam ve babam bOyle yapmasayd1? Bu
nun iizerine «Cehennem ashabmdan mes'ul olacak degilsin» ayeti na
zil oldu. Ondan sonra Rasulullah bir daha oliinceye kadar anne ve 
babasm1 anmad1. ilm Cerir ... Musa ibn Ubeyde'den buna benzer bir 
rivayet nakleder. Sonra der ki: Bana, Kas1m .. . Davud ibn Ebu Asim'
dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) bir giin §Oyle demi§: Anam ve ba
bam neredeydi? Bunun iizerine bu ayet-i kerime nazil olmu§. Bu riva
yet de bir onceki gibi miirsel'dir:. Nitekim ibn Cerir Muhammed, ibn 
Ka'b'dan ve digerlerinden bu konuda nakledilen rivaye.ti reddeder ve 
Rasulullah (s.a.) m ana ve babasmm durumundan §iiphe etmesinin 
imkans1z oldugunu belirterek birinci k1raeti tercih eder. Ancak bura
da tuttugurriuz yol iizerinde durulmahd1r. Qiinkii Hz. Peygamberin 
anne ve ba;basmm durumunu bilmeden once onlar ic;in magfiret di
lemi§ ve kendisine onlarm cehennem ehlinden oldugu bildirilmi§tir. 
Bu konuda pek ~ok §iiphe ve benzer hailer var<hr. Ancak ibn Cerir'in 
zikrettigi durum uygun degildir. En iyisini Allah bilir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki; bana, Ml1sa ibn Davud ... Ata 
ibn Yesar'dan nakletti ki, o §Oyle · demi§ : Ben Amr ibn el-As'm oglu 
Abdullah'a rastlad1m ve ona Rasulullah (s.a.) m Tevrat'taki nitelik
lerinden bana haber ver, dedim. 0 da, peki dedi. Allah'a andolsun ki 
Hz. Peygamber Tevrat'ta Kur'an'daki s1fatlanyla tavsif edilmi§tir: 
«Ey Peyrgambet dogrusu biz seni, §ahid, miijdeleyici ve uyartci olarak 
gonderdik. Sen benim kulum ve Rasuliimsiin. Seni miitevekkil olarak 
adland1rd1m, ne ag1r davramrsm, ne kat1 davramrsm, ne de sokaklar
da· insanlan s1raya dizersin. :Kotiiyii kotiiliikle kar§Ilamaz, af ve mag
firetle kar§Ilarsm. Egri biigrii bir millet onun pe§ine dii§er ve La ilahe 
illallah derler. Onunla kor gozler ac;1hr, sag1r kula;klar duyar, kapah 
kalpler uyamr. Buhari bu hadisin tahricinde miinferid kalmi§tlr. Bu· 
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hari bu hadisi ali§ - veri§ bahsinde Muhammed ibn Sinan kanahyla 
Fiileyh'den rivayet eder ve der ki; Fiileyh'ten sonra Abdiilaziz ibn Se
leme Hilal'den rivayet etmi§tir. Said ise der ki; Hilal, Ata'dan o da 
Abdullah ibn Selam'dan rivayet etmi§tir. Tefsir bahsinde ise Abdul
lah, Abdiilaziz ibn Seleme'den o da Hilal'den o da Ata, o da Abdullah 
ibn Amr ibn As'dan nakleder. Buradaki Abdullr.h, Abdullah ibn Said'
dir. Nitekim edeb kitabmda bu konu ~Iklanmi§tlr. Ebu Mes'ud ise 
onun Abdullah ibn Reca oldugunu iddia etmi§tir. H8.f1z Ebu Bekr ibn 
Merduyeh Bakara suresindeki bu ayetin tefsirinde bu hadisi Ahmed 
ibn el-Hasan, Muhammed ibn Ahmed, Muafi ibn Siileyman ve Fii
leyh'ten rivayet et.tikten sonra, fazla olarak der ki; Ata §oyle de~li : 
Sonra ka'b el-Ahbar'a rastlad1m ve ona sordugumda, hi~ bir baklm
dan farkh bir §ey soylemedi. Sadece kendi diliyle kor gozler, sag1r' ku
laklar, kapall kalpler gibi kelimenin telaffuzunu degi§tirdi. 

----- iZAHI -----

Yiice Allah, peygamberini yahudi ve mii§riklerin iddialanna kar
§Illk teselli ederek «Biz seni hak ile miijdeleyici ve korkutucu olarak 
gonderdik» buyurmakta ve «senin vazifen, risaleti teblig etmektir, bu
nun oterinde sen cehennem ashabmdan sorumlu degilsin» demekte
dir. Aynca peygamberine seslenerek, Yahudi ve H1ristiyanlarm ne ya
parsa yapsm onlarm dinine girmedik~e kendisinden hO§nud olmaya
caklanm belirtmektedir. Nitekim rivayete gore, Yahudiler ve Hlristi
yanlar, Hz. Peygambere §oyle demi§lerdi. «Ya Muhammed (s.a.) bizi 
memnun etmek i~in ne yaparsan yap, bizim dinimize girmedik~e sen
den memnun olmay1z.» demi§lerdi. BOylece Hz. Peygamberi me'yus et
mek istiyorlardl. Cenfub-1 Allah onlan reddederek, Allah'm gosterdigi 
hidayetin, biricik hidayet oldugunu, bunun da islam'dan ibaret bulun
ctugunu belirtmektedir. islam'dan ba§ka yollara · baglananlar arzu ve 
heveslerine tabi olmaktad1rlar ki, Allah sevgili peygamberini boyle bir 
davram§tan men'etmi~tir. Onun iimmeti de ba§kalarmm davram§la
nm izlemekten men'olunmu§tur. Eger onlarm dinine tabi olacak olur
larsa Allah'm yard1m ve nusretinden iimitlerini kesmeleri gerekir. An
cak ehl-i kitab'm arasmda Kur'an-1 okuyan ve ger~ek manada anla
yarak kor taassuba kap1lmayanlar da bulunma:ktadlr. Onlar ahiretle· 
rine mukabil diinyay1 satm almayan ve ger~ek manada inananlard1r. 
Kim ger~ek manada Kur'an'a ve peygamber'e inamrsa, onlar mii'min
lerdir. Kim de Kur'an'1 inkar ederse onlar hiisrana ugrayanlard1r. 

Yiice Allah biitiin bu ger~ekleri ve Yahudilerin eri§tikleri nimet
leri ve i§ledikleri kabahatleri sayd1ktan sonra, onlarm dogru yola gel-
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mesini saglamak i~in verdigi nimetleri bir kez daha hatlrlatmakta ve 
kendilerini alemlerden iistiin ktldtgmt bildirmektedir. Bu arada hi~ 
bir nefsin digerine bir §eY yapamtyacag1, hi~ bir kimsenin §efaatmm 
kabul edilmeyecegi ve yard1ID1nm fayda vermeyecegi giinden ka~m
malan gerektigini bildirmektedir. 
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120 - Sen, dinlerine uymad1kc;a Yahudiler de, Hiris
tiyanlar da, senden asla ho~nud olmazlar. Allah'In hida
yeti asll hidayetin ta kendisidir, de. Sayet sana gelen 
ilimden sonra, onlann heveslerine uyacak olursan; andol
sun ki senin ic;in Allah taraf1ndan ne bir yar bulunur, ne 
de bir yardlmc1. 

121- Kendilerine kitab verdigimiz kimseler onu hak
kiyla tilavet ederler. i~te buna onlar inanrrlar. Kim ona 
kiifrederse, hiisn1na ugrayanlar da i$te onlardrr. 

Yahudi ve Huistiyanlara Uymak: 

ibn Cerir der ki; Allah Teala §6yle buyuruyor: Ey Muhammed, 
ne Ya;hudiler, ne de Htristiyanlar senden ebediyyen hO§nftd olmazlar. ·· 
Oyleyse sen onlan ho§nftd edecek, isteklerden vazge~. Onlar1 san~ 
uygun ktlacak davrant§lan btrak. Onlar hakkmda dua ederken :;eni 
hak olarak gonderen Allah'm nzasm1 taleb etmeye yonel. 

«Allah'm hidayeti as1l hidayetin kendisidir.» Ey Muhammed, de 
ki, Allah'm ·benimle gonderdigi hidayet, as1I hidayetin kendisidir. Bu 
dosdogru din, saglam, miikemmel ve §iimullii sistemdir. Katade der ki; 
bu ayet Allah (c.c.) m Muhammed (s.a.) e ogretmi§ oldugu bir tarh§
ma tarz1d1r. Dalalet ehli ile bOyle tartl§Ir. Katade der ki; bana ula§tl
gma gore Rasulullah (s.a.) §6yle dermi§: 
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«Benim ummetimden bir taife hak uzre ~ali§maya, muzaffer ol
maya devam · edecektir. Kendilerine muhalefet edenlerin muhalefeti 
Allah'm emri gelinceye kadar onlara zarar vermeyecektir.» (*) Ben derim 
ki; bu hadis Buhari'nin Sahih'inde Abdull~;~.h 'ibn Amr'dan tahric edil
mi§tir. 

«f}ayet sana gelen ilimden sonra onlann hevesine uyacak olursan 
andolsun ki senin i~in Allah tarafmdan ne bir yar bulunur, ne de bir 
yardimCl.» Bu ayette tehdid ve §iddetli bir azab korkusu vardit. is!j.m 
ummetini Kur'an ve sfinneti ogrendikten sonra, Yahudi ve Hiristiyan
larm yoluna tabi olmaktan nehyetmektedir. Boyle bir halden Allah'a 
s1gmmz. Hitap her ne kadar Hz. Peygambere ise de emir, onunla be
raber fimmetine mahsustur. 

«Kendilerine kitab verdigimiz kimseler onu hakk1yla tilavet eder
ler.» Abdurrezzak, Ma'mer'den o da Katade'den nakleder ki; bunlar 
Yahudi ve Hiristiyanlardir. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem'in g<>
ru§u de budur. ibn Cerir de bu goru§fi tercih etmi§tir. Said ise Kata
de'den naklen der ki; bunlar Rasulullah (s.a.) m ashab1d1r. 

ibn Ebu Hatim der ki; bana babam ... Orner ibn el-Hattab'dan nak· 
letti ki o «kendilerine kitab verdigimiz kimseler onu hakk1yla tilavet 
ederler» ayeti ·konusunda §oyle demi§ : Cennetin bahsi ge~ince Allah'tan 
cenneti isterler. Cehennemin bahsi ge~ince cehennem'den Allah'a Sl
girurlar. Ebu'l-Aliye der ki; ibn Mes'ud §oyle dedi: Nefsim yed-i kud
retinde olan Allah'a and i~erim ki; ger~ek olarak okunmas1 demek. 
helalini helal, haramm1 haram kllmak demektir. Allah'm buyurdugu 
§ekilde okuyup kelimelerin yerini _ degi§tirmemek ve ondan bir kelimeyi 
te'vil edilmeyecek §ekilde te'vile yeltenmemektir. Abdurrezzak, Ma' 
mer'den ... ibn' Mes'ud'un da ayru §eyi soyledigiiii rivayet der. Suddi, 
Ebu Malik' den, o da ibn . Asbbas'dan nakleder ki; ibn Abbas bu ayet 
lJakkmda §6yle demi§ .: Helalini helal, haramm1 haram kllarlar ve ki
tabm ayetlerini tahrif etmezler. ibn Ebu Hatim, _ibn Mes'ud'dan ayru 
§ekilde bir rivayet nakleder. Hasan el-Basri der ki : Muhkemi ile amel 
ederler, mut~abihine inarurlar, bilinmesi kendileri i~in zor ?lam da, 
bilene b1raklrlar. 

ibn Ebu Hatim der ki; bize Ebu Zur'a ... ibn Abbas'dan nakletti ki 
o «Onu hakklyla tilavet ederler>1 ayeti konusunda §6yle demi§ : Ona 
nasil uyulmasl gerekiyQrsa oylece uyarlar. Sonra §U ayet-i kerime'yi 

(") Tirmizi, Siinen. K. el-Fiten, bab: 51. 
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ornek gO.Stermi§ : «Giine§e ve onun l§Igma, ardmdan gelmekte olan 
aya» (~ems, 1-2) . Yani giine§e uyan aya demektir. ibn Ebu Hatim 
der ki; ikrime, Ata, Miicahid, Ebu Rebi', ibrahim el-Nehai'den de bu
na benzer bir rivayet nakledilmi§tir. Siifyan el-Sevri der ki; bize Zii
beyd ... Abdullah ibn Mes'ud'dan nakleder ki o, «Onu hakk1yla tilavet 
ederler» ayetini, ona nas1l uyulmas1 gerekiyorsa oylece uyarlar diye 
tefsir etmi§tir. 

((I§te onlar buna inamrlar.» Yani kendilerine kitab verdigimiz kim
seler ona haJk:klyla uyarlar ve ona inamrlar. Ehl-i kitab'tan gec;mi§ pey
gamberlere indirilmi§ olan kitablara uyanlar, gerc;ek manasiyla bagla
nanlar, Ey Muhammed sana indirmi§ oldugumuza da inamrlar ve bag
lamrlar. Nitekim Allah Teala bir ba§ka ayet-i kerime'de §oyle buyurur: 
«Eger onlar Tevrat'1, incil'i ve Ra:bblarmdan kendilerine indirilen Kur' 
an'1 geregince uygulasalardl, her yonden nimete ermi§ olurlard1. ic;le
rinden orta yolu tutan bir iimmet vard1. <;ogunun i§ledikleri ise kotii 
idi. » (Maide, 66). Yine buyurur ki : «Ey Ehl-i K'itab, Tevrat'1, incil'i ve 
Habb1mzdan size indirileni geregince uygulamad1kc;a bir temeliniz 
olamaz, de. Andolsun ki Rabbmdan sana indirilen, c;ogunun azgmllk 
ve inkanm art1racaktlr. Oyle ise kafirler ic;in tasalanma.» (Maide, 68). 
Eger siz Tevrat ve incil'i hakk1yla uyguluyor ve ona tam olarak ina
myor, onda Hz. Peygamberin peygamber olarak gonderilecegine, nite
liklerine ve ozelliklerine dair verilen haberleri dogruluyor, ana uyul
masi, yard1m edilmesi ve desteklenmesi konusundaki emre ittiba edi
yorsamz, bu, sizi hem hakka gotiiriir, hem de diinya ve ahirette hayra 
baglanmamza vesile olur. Nitekim bir ba§ka ayet-i kerime'de §Oyle 
buyurulmaktadlr: ((Ayetlerimize inamp, yanlanndaki Tevrat'ta ve in
cil'de yaz1ll bulduklan haberi getiren, okuyup yazmas1 olmayan pey
gambere uyanlar1 yazacag1z.» (Maide, 157) Bir ba§ka ayet-i kerime'de 
ise §Oyle buyurulur : ((De ki Kur'an'a ister inamn, ister inanmaym, on
dan onceki bilginlere o okundugu zaman yiizleri iizerine secdeye va
nrlar ve ((Rabb1m1z miinezzehtir, Rabb1m1zm sozii §iiphesiz yerine ge
lecektir)) · derler, aglayarak yiiz iistii yere kapamrlar. Bu, onlarm go
niillerindeki inceligi artmr.» (isra, 107-109) . Bir ba§ka ayet-i kerime'de 
ise §oyle buyurulur: ((Onlar Rabblarmm nzasm1 dileyerek sabrederler, 
namaz1 kllarlar, kendilerine verdigimiz nz1ktan gizlice veya ac;1kc;a in
fak ederler, iyilik yaparak kotiiliigii ortadan kaldmrlar. i§te onlara bu 
diinyamn kar§1hg1 olarak girecekleri Adn cennetleri vard1r.» (Ra'd, 22). 
Bir ba§ka ayet-i kerime'de ise §Oyle buyurulur: ((Kendilerine daha on
ceden kitab verdiklerimiz, buna da inamrlar. Kur'an onlara okundugu 
zaman <<ana inand1k, dogrusu o Rabb1rmzdan gelen gerc;ektir. Biz §iip
hesiz daha onceden miisliiman olmu§ kimseleriz» derler. i§te onlara sa
bularmdan dolay1 ecirleri iki kat verilir.' Onlar kotiiliigii iyilikle sa-
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varlar. Kendilerine verdigimiz nz1ktan da infak ederler.» (Kasas, 52-
53) . Bir ba§ka ayet~i kerime'de ise §Oyle buyurulur : ((Eger seninle tar
tl§maya girerlerse, ((ben, bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a ver
dim» de. Kendilerine kitab verilenlere ve kitabs1zlara siz de islam ol
dunuz mu? de. §ayet islam olurlarsa, dogru yola girmi§lerdir. Yiiz ~e
virirlerse sana yalmz teblig etmek dii§er. Allah, kullanm gorendir.» 
(Al-i imran, 20). Bunun i~in Hakk Teala: ((Kim de onu inkar ederse 
i§t.e onlar hiisrana ugrayanlarm kendileridir.» buyuruyor. Nitekim bir 
ba§ka ayette de §oyle buyurur : ((Hangi topluluk onu inkar ederse, yeri 
ate§tir.» (Hud, 17) Sahih hadiste; ((Nefsim yed-i kudretinde olan Al
lah'a yemin ederim ki; bu iimmetten Yahudi veya H1ristiyan kim beni 
duyarsa, sonra da bana iman etmezse mutlaka cehenneme girer.» bu
yuruluyor. 

----- iZAHI 

Yabancllarm ho§nudlugunu kazanmak miisliimanlara ne saglar. 
Ba§kasml memnun edebilmek i~in ta'viz vermekten tia§ka yol yoktur. 
Ta'viz ise her zaman §ahsiyyeti zedeler. Bunun i~in Miisliiman, Yahudi 
ve H1ristiyanlarm dostluguna bel baglamak yerine kendi inan~ siste
mine sanlmahd1r. 

Bu hususta §ehid S. Kutub diyor ki : 
((Sen, onlarm dinine tabi olmad1k~a, Yahudi ve H1ristiyanlar; asia 

raz1 olmazlar. » 
i§te as1l sebep ... Onlara burhan gonderilmemi§ degil. Senin hak 

iizere oldugunu, sana gelenlerin hak olarak Rabbmdan indigini bilmi
yor degiller ... Yine sana tabi olacak degiller. Sen onlann dinine tabi 
olup, hakkl ve hakikatl terk etmedikc;e senden asia raz1 olmazlar ... 

i§te her yerde ve her zaman rastlanan bir kor diigiim .. . Bu i'tikad, 
bu iman ... i§te Yahudi ve H1ristiyanlarm her zaman ve her yerde miis
liimanlara kar§l giri§tikleri sava§m yegane sebebi. Birbirlerine dii§man . 
oJmalarma ragmen onlan mii§terek bir sava§a sevk eden hakiki amil... 
Bu bir i'tikad sava§Idlr. Yahudi ve H1ristiyanlar arasmdaki c;ati§malar 
bazan §iddetlenebilir. Fakat islam'a ve miisliimanlara kar§I yaptlklan 
sava§ta her zaman birlik halindedirl~r. Bu; hakiki ve gerc;ek manas1 

· ile bir i'tikad sava§Idlr. Bir din muharebesidir. Yalmz, islam'm ve 
miisliimanlarm dii§manlan bu sava§I ~e§itli renklere boyamaktad1rlar. 
Ustiin ~e§itli armalar koyarak ba§ka ba§ka adlar altmda toplanmakta
dirlar. Miisliimanlarm din sancag1 altmda topland1klan vakit imanlan 
ugrunda ne kahramanl1klar g6sterdiklerini bilmektedirler. 0 yiizden 
bu dinin mii§terek dii§manlan sava§m adm1 ve armasm1 degi§tirirler ve 
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din saVR§l yaptlklanm soylemezler. Asll korkulan Miisliimanlarm iman 
ve i'tikad duygularmm galeyana gelip hamaset derecesine varmas1d1r. 
Din namma harbettiklerini soylem.ezler de arazi muhalefeti, ekonomik 
ve siyasi anla§mazllklar yiiziindefi veya askeri sebeplerden harb a~tlk
lanm iddia ederler ... Bizim gafil budalalan da modern harplerde dinin 
hie; bir fonksiyonu olrriad1g1m s6yleyerek:, yahut kabul ettirerek alda
tlrlar ... Bu gafil budalalara gore, iman sancag1 ile harekete ge~mek; 
din ad1 altmda sava§a katllmak mant1ks1z bir Ortac;ag adetidir. Boyle 
bir hareketi ancak gericiler (!) ve mutaass1blar (!) yaparlar. Biitiin 
bunlarm esas gayesi mii'minlerin dini hamasetini, i'tikadi heyecamm 
Oldiirmektir. Halbuki onlar, kendi aralarmda «Beynelmilel Siyonizm ve 
Beynelmilel Hac;lllar Birlig.i halinde -bunlara iluveten bir de beynel
milel komiinizm §eklinde- ilk once ve her §eyden evvel uzun miiddet 
c;;ati§tlklan ve her zaman ~ay1plarla geriye c;ekilmek mecburiyetinde 
kald1klan, her c;atl§mada maglubiyete ugrad1klan bu granit kayay1 
devirip Ylkabilmek ic;in hep birlikte bu dine harb ilan ederler .. 

Hay1r ... Bu bir i'tikad sava§Idlr. Bu bir iman kavgas1d1r. Bu bir 
din miicadelesidir. Ne arazi c;ati§masi, ne somiirgecilik sava§I, ne askeri 
c;arpl§ma, ne de bu yalanc1 bayraklar ve maskeler. Hie; birisi degil ... 
Onlar aslmda bizi aldat1yorlar ... ic;lerinde esas gayeleri gizli; Slrf bizi 
sava§m hakiki cephesinden ve gerc;ek sava§ meydamndan uzakla:!ltlr
mak ic;in oyahyorlar. Ve onlarm bu oyunlanna aldandig1m1z takdirde 
artlk hic;bir 'kimseyi k1namaya, hic;bir kimseyi suc;lamaya hakk1m1z yok
tur... Sue; bizimdir. Sue; kendimizindir. <;iinkii Allah'm ve Peygamberi
nin emirlerine s1rt c;evirerek bu iimmete gostermi§ . oldugu yon den sap
tlglmlz ic;in bunlar ba§1rn1za gelmi§tir. Allah §iiphesiz ki sozlerin. en 
dqgrusunu soyler. (Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, I, 227 -· 229) 
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122 - Ey israilogullan, size ihsan etmi~ oldugum ni
metimi ve sizi alemlere ii.stun klldlglml hatirlaYin. 

123 - Ve oyle bir gii.nden sak1run ki, o gun kimse kim
seden yana bir ~ey odeyemez, kimseden bedel kabul olun
maz, ~efaat fayda vermez ve yardlm olunmaz. 
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Bu ayetin benzeri surenin ba§mda ge~mi§tir. Burada tekrar pe
ki§tirilmesinin sebebi; Yahudi ve H1ristiyanlan, s1fatm1 kendi kitap
larmda bulduklan, ismini ve durumunu ogrendikleri, iimmi peygam
bere tabi olmaya te§vik i~indir. Allah, onlan bildikleri bu ger~egi sak
lamaktan ve Allah'm kendilerine verdigi nimetini gizlemekten men
ediyor. Uzerlerirideki diinyevi ve dini nimetlerini hat1rlamalanm em
rediyor. Allah'm son peygamberini kendilerinin amcas1oglu olan Arap
lara gondererek lutfettigi nimetini k1skanmamalanm buyuruyor. Bu 
k1skan~hk onlan peygamberi yalanlamaya, ona kar§l gelmeye ve ona 
uymaktan yiiz ~evirmeye sevketmemelidir. Allah'u1 salat ve selam1 ki
yamet giiniine kadar, ebediyyen O'nun iizerine olsun. 

....-),> .), }.... -

j~~j;~s~t:~kq~~~u~~,~~~;~~~~~\J 
$~G~n->w~~~ 

124- Hani, ibrahlm'i Rabbi bir takrm kelimelerle im
tihan etmi§ti.de o da bunlan tamamlaymca, Seni insanla
ra imam kllacag1m, buyurmu$tU. 0 da: Soyumdan da, de
rni$ti. Allah da; Zalimler ahdime eremez, buyurmw~tu. 

Hz. ibrahim'in imtiham : 

Allah Teala, Halili ibrahim (a.s.) in onemine dikkat ~ekerek, onu 
· tevhid konusunda herkesin tabi oldugu bir imam yapt1gm1 beyan edi

yor. Hz. ibrahim Allah'm kendisine yiikledigi emir ve yasaklan yerine 
getirmi§tir. Bunun i~in Hak Teala ((Hani ibrahim'i Rabb1 bir tak1m ke
limelerle imtihan etmi§ti.» buyuruyor. Yani, ey Muhammed, §U ib
rahim'in milletinden olmad1klan halde onun milletine bagland1klanm 
soyleyen mii§riklere ve ehl-i kitab'a soyle. Dogrusu ibrahim'in milletin
den olanlar ve dosdogru ona baglananlar; sensin ve seninle birlikte 
olan mii'minlerdir. Allah'm onlara emir ve yasaklar koyarak ibrahim'i 
imtihan ettigini hatlrlat. ibrahim biitiin bu emirleri yerine getirmi§ti. 
Nitekim Allah Teala bir ba§ka ayet-i kerime'de §i:iyle buyuruyor: ((Vazi
fesini yerine getiren ibrahim ... >> (Necm, 37) Ya.ni ibrahim kendisine em
redilenlerin hepsini yapml§ ve onlarla amel etmi§ti.' Allah'm salat ve 
selam1 onun iizerine olsun. Allah Teala bir ba§ka ayet-i kerime'de ise 
§iiyle buyuruyor: ((Muhakkak ki ibrahim, ba§h ba§ma bir iimmettir. 
Allah'a itaat ederdi ve o, bir muvahhiddi. Hi~bir zaman i~in mii§r\k
lerden olmaml§tl. Rabbmm nimetlerine §Ukrederdi. Allah onu begenip 
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se~mi§ ve kendisini dogru bir yola iletmi§ti. Dunyada ona iyilik verdik, 
dogrusu o, ahirette de iyilerdendir. Sonra sana: «Muvahhid olarak ib
rahim'in dinine uy. 0 hit; bir zaman mti§riklerden olmadl.)) diye vah
yettik. (Nahl, 120 - 123) 

Bir diger ayet-i kerimede ise §oyle buyurur: «De ki : «l;)tiphesiz Rab
blm beni dosdogru yola iletti. Halis muvahhid olan ibrahim'in dinine. 
ibrahim mti§riklerden olmad1.)) (En'am, 161) Bir diger ayet-i kerime'de 
ise §6yle buyuruluyor: «ibrahim ne Yahudi, ne de H1ristiyan idi. Fakat 
o Allah'1 bir tamyan gert;ek bir Musluman idi. Ve mti§riklerden de de~ 
gildi. Dogrusu ibrahim'e en yakm olanlar~ ona uyanlar, peygamber ve 
iman edenlerdir. Allah mu'minlerin dostudur.>> (Al-i imran, 67-68) 

«Kelimeler»den maksad; ilahi emir ve yasaklard1r. <;unku «kelime
ler)) ile bazan olt;Ulti sozler kastedilir. Nitekim Allah Teala Hz. Mer
yem'den bahsederken §6yle buyuruyor : «Mahrem yerini korumu§ olan 
imran k1z1 Meryem'i de an. Hani ruhumuzdan tiflemi§tik de, Rabbmm 

, sozlerini ve kitablanm tasdik etmi§ti. Ve .o gontilden itaat edenlerden
di.>> (Tahrim, 12) Bazan da bununla §er'i ifadeler kastedilir. Nitekim 
Allah Teala'mn §U ayet-i kerimesi bOyledir : «Rabbmm kelimesi 
dogruluk ve adalet olarak tamamland1.)) (En'am, 15) Buradaki 
kelimeler §er'i emirler demektir. Eger Allah'm s6zu emir ve yasak ise, 
ya bir dogru haber veya adil bir taleb olacaktlr. i§te Allah'm §U ayeti 
kerimesi de bu turdendir. «Hani ibrahim'i Rabbi bir tak1m kelimelerle 
imtihan etmi§ti de o bunlan tamamlaymca, Allah ben seni .insanlara 
imam yapacag1m demi§ti. ibrahim de soyumdan da demi§ti.» Yani ib
rahim'in Allah'm emirlerine uyup, yasaklanndan vazget;mesinin mu
katatl olarak. Bunun uzerine Allah da ibrahim'i kendis~ne uyulan ve · 
arkasmdan gidilen bir onder, bir imam kilmi§tl. . 

Allah Teala'mn Hz. ibrahim'i irritihan ettigi kelimelerin tefsiri k~ 
· nusunda ihtilaf vard1r. Bu hususta Abdullah ibn Abbas'tan degi§ik ri
vayetler nakledilmi§tir: 

Abdurrezzak ... ibn Abbas'tan nakleder ki o §6yle demi§: Allah Hz. 
ibrahim'i ibadetlerle imtihan etmi§ti. Aym rivayeti Ebu ishak .. . ibn 
Abbas'tan nakleder. Abdurrezzak da der ki, bize Ma'mer .. . ibn Abbas'
tan nakletU ki, o ~oyle demi§ : Allah Teala ibrahim'i temizlikle imtihan · 
etmi§ti. Temizligin be§i ba§ta, be§i vucuddad1r. Ba§ta olanlar; b1y1k 
kesmek, mazmaza, istin§ak misvak ve sa<;I ortadan ay1rmaktu. Be
dende olanlar ise; tlrnak kesmek, etek altlm temizlemek, sunnet olmak, 
koltuk altlm temizlemek, pisligi ve idrann etkisini su ile y1kay1p gi
deri.nektir. 

ibn Ebu Hatim der ki : Said ibn el-Museyyeb, Mucahid, l;)a'bi, Ne
hai, Ebu Salih ve Ebu'l-Celd'den de benzer §ekilde bir rivayet nakledil
mi§tir. 

Tefsir, C. II, F . 34 
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Ben derim ki; buna yakm bir rivayet, Miislim'in Sahih'inde Hz. 
Ai§e (r.a.) den menkuldiir. Hz. Ai§e der ki Rasillullah (s.a.) §oyle bu-

. yurdu: On §ey f1trattand1r. B1y1k kesmek, sakal b1rakmak, misvak, 
burna su vermek, tlrnak kesmek, parmak bogumlanm Ylkamak, koltuk 
altlm temizlemek, etek altlm temizlemek veya istincad1r. Onuncusunu 
unuttum. Ancak mazmaz olabilir. Veki der ki bu hadisde ge~en 

..,...~')'\ . ) kelimesi istinca demektir. Buhari ve Miislim'in Sa

hih'lerinde Ebu Hureyre (r.a.) den nakledilir ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle 
quyurmu§tur : Be§ §ey f1trattand1r : Siinnet olmak, etek altlm temiz
lemek, b1y1klan kesmek, tlrnaklan kesmek, koltuk altlm temizlemek. 
Bu rivayetin lafz1 Miislim'e aittir. 

ibn Ebu Hatim der ki: bize Yunus ibn Abd'iil-A'la ... ibn Abbas'tan 
nakletti ki, o «Hani ibrahim'i Rabb1 bir tak1m kelimelerle imtihan et
mi§ti de, 0 bunlan tamaqilaymca ... » ayeti konusunda §oyle demi~tir: 
Bu kelimeler on tanedir. Altls1 insandad1r. Dordii ise haccdad1r. insan
da olanlar; etek ~ltlm temizlemek, koltuk altlm temizlemek ve sun-

. nettir. ibn Hiibeyre der ki bu ii~ii birdir. T1rnaklan temizlemek, bl
yiklan kesmek, misvak ve cuma giinii gusiildiir. Haccda olan dort !}ey 
ise tavat, Safa ile Merve arasmda sa'y, §eytan ta§lamak ve Arafat'tan 
inmektir. 

Davud ibn Ebu Hind, ikrime yoluyla ibn Abbas (r.a.) dan nakle
der ki; o §6yle demi§tir: Bu dinde imtihan edilip de hepsini tam olarak 
yerine getiren ki§i sadece ibrahim'dir . . <;unkii Allah Teala onun i~in, 
ccHani ibrahim'i Rabb1 bir tak1m kelimelerle imtihan etmi§ti de o, 
bunlan tamamlaymca .. . » buyurmaktadir. ikrime der ki; Len ibn Ab
bas'a ibrahim'in imtihan edilip de tamamlad1g1 kelimeler nelerdir? 
diye sordum. 0 da §oyle dedi: islam otuz bOIU.mdiir. Bu ooliimden ori 
ayeti Tevbe suresindedir. Bu ayetler, ccTevbe edenler, ibadet edenler» 
djye ba§layan ayetten sonuna kadard1r. On ayeti Mii'minun suresinin 
ba§mdad1r. On ayeti de Ahzab suresindedir ki, bunlar ccMU.sliiman er
kekler ve miisliiman kadmlar» diye ba§layan ayetlerdir. ibrahim bU.
tUn bunlan yerine getirince, ona bir berat verilmi§tir ki, Allah Teala 
c·Soziinu yerine getiren ibrahim ... » buyurmu§tur. Hakim, Ebu Ca'fer 
ibn Cerir, Ebu Muhammed ibn Ebu Hatim isnadlanyla Davud ibn 
Ebu hind'den bu rivayeti naklederler. Bu rivayetin lafz1 ibn Ebu Ha
tim'e aittir. 

Muhammed ibn ishak ... ibn Abbas'tan nakleder ki o §oyle demi§: 
Allah'm Hz. ibrahim'i deneyip de onun hepsini yerine getirdigi imtiha
mn sozleri §Unlard1r: Allah Teala ibrahim'in kavminden aynlmasm1 
emrettiginde Hz. ibrahim Allah adma kavminden aynlmi§tlr. Nemri'1d 
onu ate§e atlp Allah ugrunda yakmak istemi§, ibrahim buna dayan-
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ml§tlr. Sonra · Allah Teala kendisine yurdundan ~1kmasui1 emredince 
vatamndan ve tilkesinden Allah adma hicret etmi§tir. Keza Allah onu 
camyla ve mallyla imtihan etmi§, konuklar hadisesinde onun durumu
nu ve tahammiiliinii Ol~mii§tii. Allah oglunu kesmesini emretmi§ o da 
bu imtihanda ba§an gostererek oglunu kesmeye koyulmu§tur. Biitiin 
bunlardan sonra her §eyiyle Allah adma yola koyulup imtihanda ba
§an gosterince, Allah Teala ona «Teslim ol» demi§, o da «ben alemlerin 
Rabbma teslim oldum» demi§ti. Halkm aksine ve onlardan ayn ola
rak Nemrud'a degil, alemlerin Rabbma teslim olmu§tur. ibn Ebu Hatim 
der ki: Ebu Said .. . Hasan el-Basrl'nin §oyle dedigini nakletti: Allah 
Hz. ibrahim'i y1ld1zlarla denedi. Ve ondan ho§nud oldu. Ayla denedi ve 
ondan ho§nud oldu. Giine§le denedi ve ondan ho§nud oldu. Hicretle 
denedi ve ondan ho§nud oldu. Siinnetle denedi ve ondan ho§nud oldu. 
Ogluyla denedi ve ondan hO§nud oldu. 

ibn Cerir der ki; bize Bi§r ibn Muaz ... Katade'den nakletti ki, o 
§Oyle demi§: Hasan el-Basri der ki, evet Allaha andolsun ki Allah 
ibrahim'i denedi ve ibrahim imtihanlara dayand1. Onu y1ld1z, giine§ 
ve ayla tecriibe etti, o biitiin bunlarda giizel davrand1. Rabbmm fena 
bulmad1g1m ve daim oldugunu bildi. Yiiziinii hanif olarak goklerin ve 
yerin yaratamna dondiirdii. Ve mii§riklerden de olmad1. Sonra Rabbi 
ibrahim'i hicretle denedi. ibrahim memleketinden, kavminden aynla
rak Allah yolunda hicret edip ~am'a geldi. Sonra hicretten once ate§le 
denedi. 0 buna da katland1. Allah onu oglunu kurban etmekle ve siin
netle denedi. 0 bunlara da sabretti. Abdiirrezzak der ki; bize Ma'mer, 
Hasan el-Basrl'den duyanlardan nakletti ki, o §oyle dermi§: Allah Teala 
Hz. ibrahim'i; oglunu kurban etmek, ate§, yildizlar, giine§ ve ayla 
imtihan etti. 

Ebu Ca'fer ibn Cerir der ki; bize ibn Be§§ar... Hasan' dan nakletti 
ki, o §oyle demi§ : Allah ibrahim'i yild1z, giine§ ve ayla denedi ve onun 
sabrettigini gordii. A vfi tefsirinde ibn Abbas'tan nakleder ki, «Hani 
ibrahim'i Rabbi bir taklm kelimelerle imtihan etmi§ti de o, bunlan 
tamamlaymca ... » a yeti konusunda §oyle demi§ : imtihan edilen SOZlAf 
arasmda §Unlar da vard1 : «Muhakkak ki ben seni insanlara imam k1-· 
lacag1m.» Aynca bunlar arasmda «Hani ibrahim Ka'be'nin temelleri:ni 
ismail ile birlikte yiikseltiyordu ... » ayeti de vard1. ibrahim'e verileri'' 
makani ve burada yap1lan hacca ait davram§lan anlatan ayetler de bu 
kelimeler arasmdad1r. Allah'm evinin sakinlerinin nziklandmldiklan 
rmklar da bunlar arasmdad1r. Hz. Muhammed (s.a.) ibrahim ve ismail' 
in dini'--iizerine gonderilmi§tir. ibn Ebu Hatim ... Miicahid'den nakle
der ki o bu ayeti celile hakkmda §oyle demi§: Allah Hz. ibrahim'e; seni 
baz1 §eylerle deneyecegim. Bunlan biliyor musun? demi§ti. 0 da, sen 
beni insanlara imam k1Iacaksm, demi§ti. Allah pekiyi deyince o da so-
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yumdan gelenleri de demi§ti. Allah ise <<Zalimler ahdime nail olamaz
lar.» buyurmu§tU. ibrahim, «Sen evini insanlar ic;in sevab yurdu k1la- . 
caksm» deyince, Allah pekiyi demi§ti. ibrahim emniyet yurdu deyince 
Allah Teala tamam, demi§ti. ibrahim «Sen bizi sana . teslim olanlardan 
k1la.caksm, soyumdan da sana teslim olmu§ bir iimmet kilacaksm» de
yince Allah Teala tamam, buyurmu§tu. ibrahim «o yerin halkmdan Al
lah'a iman edenlere meyvelerle nz1klar vereceksin.» demi§ti. Allah 
Teala tamam, buyurmu§tu. ibn Ebu Necih der ki; ben bu rivayeti ik
rime'den i§ittim ve Miicahid'e arzettim. 0 reddetmedi. ibn Cerir bu 
rivayeti bir ba§ka §ekilde ibn Ebu Necih ve Miicahid'den nakleder. 
Siifyan el-Sevri, ibn Ebu Necih kanahyla Miicahid'den nakleder ki o 
<<Hani ibrahim'i Rabbi bir tak1m kelimelerle imtihan etmi§ti ... » ayeti 
konusunda §6yle demi§: Allah lbrahim'i bu ayetin sonundaki §U ayetle 
imtihan etmi§ti: <<:Ben seni insanlara imam kllacag1m. 0 da soyum
dan gelenleri demi~ti. Allah Teala, uzalimler ahdime eremez)> bn
yurmu§tu. Ebu Ca'fer el-Razi, Rebi ion Enes'den na;kleder ki; ibrahim'in 
tecriibe edildigi kelimeler §Unlardir : <<Ben seni insanlara imam kila
cagim.» buyrugu, «Hani biz evi insanlar ic;in emniyet ve sevab yurdu 
kilmi§tlk.ll kavli «ibrahim'in' makarmm namazgah edinin.n emri ve 
<•ibrahim ile ismail'den s6z alml§tlkn ayeti ve «Hani ibrahim ismail ile 
birlikte evin temellerini yiikseltiyordU.ll ayetidir. Rebi' ibn Enes der ki; 
i§te biitiin bunlar ibrahim (a.s.) in denendigi kelimelerdir. 

Siiddi der ki; Rabbmm .. ibrahim'i denedigi kelimeler §Unlardlr : 
«Rabb1m1z bizden kabul buyur. ~iiphesiz Sensin Sen Semi' ve Alim. 
Rabb1m1z ikimizi de sana teslim olanlar kll, soyumuzdan da sana tesli~ 
olanlar yeti§tir, bize ibadet edecegimiz yerleri gaster, tevbelerimizi ka
bul et, Rabb1m1z onlarm arasmdan senin ayetlerini onlara okuyacak, 
kitab1, hikmeti 6gretecek ve onlan tezkiye edecek ' bir peygamber gon
der.ll 

Ebu Ca'fer ibn Cerir 6zet olarak der ki; buradaki kelimelerden 
maksad, zikredilenler olabilecegi gibi, bunlarm bir k1srm da olabilir. 
Hie; birisi iizerinde kesinkes, «muract budurn diyerek belirtici bir ifade 
kullamlamaz. Qiinkii Allah'm murad1m tayin siinnet veya icma ile olur. 
Bu konuda bir tek nakilden ibaret olan haber sahih olmayacag1 gibi 
toplulugun naklettigine teslim olmak da gerekli degildir. ibn Cerir der 

. ki; ancak Hz. Peygamberden benzer anlamda iki haber rivayet edil
mi§tir. 

Birincisi; Ebu Kiireyb'in ... ibn Enes'ten nakletmi§ oldugu §U ha
dis-i §eriftir : Sehl der ki; Rasulullah . (s.a.) §6yle buyurdu : «Size Al
lah'm Hz. i.brahim Halil'e «soziinii yerine getirdh demesinin sebebini 
bildireyim mi? Qiinkii o her sabah ve ak§am «Sabahlan ve ak§amlan 
tesbih ve tenzih Allah'ad1r diyordu. Rasulullah bu ayeti sonuna kadar 
okumu§tU.ll 
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ikincisi ise Ebu Kiireyb'in ... Ebu Umame'den nak:Iettigi hadistir 
ki o, Rasulullah (s.a.) m §ayle buyurdugunu sayler : ((Saziinii yerine 
getirdi.» ayetinde ibrahim'in neyi yerine getirdigini biliyor musunuz? 
dedi. Ashab Allah ve Rasulii en iyi bilendir, dediler. Rasulullah (s.a.); 
giinliik amelini giindiiz dart rek'at namaz k1Iarak: yerine getirirdi, bu
yurdu. Bu rivayeti Adem tefsirinde, Hammad ibn Seleme yoluyla ... 
Ca'fer ibn Ziibeyr ve Ebu Umame'den nakleder. Ancak: ibn Cerir Ta
beri sonra bu hadisleriri zay1f oldugunu belirterek yakla§lk §ayle der : 
Bu hadislerin zay1f olduklanm belirtmeden rivayet edilmesi caiz de
gildir. Bu hadislerin zay1fhg1 bir c;ok yandendir. <;iinkii her iki badisin 
de senedinde birden c;ok zayif k.i§iler vard1r. Aynca hadisin metninde 
de zay1fhgma delalet eden ifadeler bulunmaktadlr. Sonra ibn Cerir der 
ki; bir ki§i; <<Miicahid, Ebu Sali;h ve Rebi' ibn Enes'in sayledikleri ba§
kalarmm say1ediklerinden dogruya daha yakmd1r, dolay1s1yla onlarm 

. sozii tutulmas1 gereken yoldur.>> derse, aynca ((Ben, seni insanlara imam 
kllacag1m.» ve ((ibrahim ile ismail'den evimi tavaf edenler ic;in temiz
leyin diye saz aldlk.» ve buna benzer diger ayetlerin Allah'm Hz. ibra
him'i imtihan ettigi kelimelerin ac;Iklamasl oldugunu» sayleyecek olur
sa, ben derim ki; ibn Cerir'in anceden <<biitiin bu zikredilenlerin ayet
te gec;en kelimelerin ic;inde yer ald1gma» dair sazii, Miicahid ve ben
zerlerinden naklettigi rivayetlerden daha kuvvetlidir. <;iinkii ayetin sey
ri onlarm saylediklerinin di§mda bir ifM.e getirmektedir. Dogruyu en 
iyi Allah bilir. · 

Hz. ibrahim'in Soyu : 

ibrahim de ((Soyumdan da» demi§ti. Allah ise ((Zalimler ahdime er.e
mezler» buyurmu§tu. Allah Teala Hz. ibrahim'i imam k1Id1g1 ic;in Hz. 
ibrahim Allah'tan biitiin imamlarm kendi soyundan olmasm1 istemi§. 
Cevaben bildirilmi§ ki; soyundan zalimler de gelecektir. Ve zalimle:r 
Allah'm ahdine eremeyecekler, insanlara imam olam1yacaklar ve ken
dilerine uyulmayacakt1r .. Hz. ibrahim'in isteklerine cevap mahiyetin
cte oldugunun delili Ankebut suresindeki Allah Teala'mn §U ayetidir : 
((Biz peygamberlik ve kitab1 da onun soyunda k1ld1k.» Allah'm gander
digi her peygamber ve ibrahim'den sonra indirdigi her kitap, onun 
soyundan gelen ki§ilere inmi§tir. Allah'm salat ve selam1 ibrahim pey-

. gamberin iizerine olsun. -
Allah Teala'nm ((Zalimler asia a;hdime ereztlezler» ayetine gelinc.e, 

.bu konuda ihtilaf edilmi§tir. Hasif, Miicahid'in bu konuda §ayle dedi
gini rivayet eder. ((ileride senin soyundan gelenl~r arasmda zalimler 
b~l unacaktlr. » 

ibn Ebu Necih, · Miicahid'den nakleder ki; o bu ayeti §ayle tefsir 
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etmi§tir: Hit;bir zalim benim imannm olamaz. Bir ba§ka rivayet de 
§6yledir: Ben hit;bir zalimi kendisine uyulan imam yapmam. Siifyan, 
Mansur yoluyla Miicahid'in bu ayet konusunda §Oyle dedigini nakle
der: Hit;bir zalim kendisine uyulan imam olamaz. ibn Ebu Hatim de 
der ki, bana babam ... Miicahid'den «Soyumdan da» ayeti konusunda 
§6yle dedigini nakletti : «Senin soyundan gelenlerden salih olanlan, 
kendilerine uyulan imamlar yapacag1m. Zalim olanlara gelince hay1r. 
Onlar it;in sevinilecek hit;bir §ey yoktur.» Said ibn Ciibeyr «Zalimler 
ahdime eremez.» ayeti konusunda der ki; bundan maksad §irktir. Za
lim, imam olmaz. Yani mii§rik imam olamaz demektir. ibn Ciireyc, Ata' 
dan nakleder ki; 0 «ben seni insanlar it;in •imam kilacag1m, buyurdu. 0 
da soyumdan da dedi.» Ayeti konusunda §6yle demi§tir. Soyundan za~ 
limleri imam yapmaktan kat;mmi§tlr. Ben, Ata'ya, Allah'm ahdinden 
maksad nedir? diye sordum. 0 da Allah'm emridir, dedi. ibn Ebu Hatim 
der ki: Amr ibn Sevr el-Kaysari bana yazd1gma gore ... ibn Abbas'tan 
nakleder ki o §Oyle demi§: Allah Hz. tbrahim'e Ben seni insanlara 
imam k1lacag1m buyurunca, ibrahim S()yumdan da demi§. Allah onun 
soyundan .gelenleri imam kilmaktan kat;mhll§. Sonra da, zalimler ah
dime eremez, buyurmu§ . . 

Muhammed ibn ishak . .. Ibn Abbas'tan nakleder ki o «Soyumdan 
da» dedi. Allah, «zalimler ahdime eremez» buyurdu, ayeti konusunda 
§oyle demi§: Allah, Hz. ibrahim'e soyundan Allah'm ahdime eremiye
cek zalimin ge)ecegini haber veriyor. Ve ibrahim Halil'in soyundan da 
oJsa zalimlerin hit;bir i§in iizerine gonderilmeyecegini bildiriyor. ib
rahim'in soyundan zalimler olacag1 gibi Allah'm emrini yerine getiren, 
Allah'm istediklerini teblig eden muhsin ki§ilerin de bulunacagm1 be
yan ediyor. Avfi, ibn Abbas'dan nakleder ki; o (<Zalimler ahdime ere-. 
mez.» ayeti konusunda §6yle demi§: Hit;bir zalimin zulmii konusunda 
senin iizerine Allah'm bir ahdi yoktur. Ona itaat etmen gerekmez. ibn 
Cerir der ki bize Miisenna... ibn Abbas' tan nakletti ki o (<Zalimler ah
dime eremez» ayeti konusunda §6yle demi§: Zalimlerin hit;bir ahdi yok
tur. Eger onlarla bir sozle§me yaparsan sozle§meni boz. Miicahid, Ata, 
Mukatil ibn Hayyan'dan da benzer bir rivayet nakledilir. Sevri, Harun 
ibn Antere yoluyla babasmdan nakleder ki; o §6yle demi~ : Zalimin hic,:
bir ahdi yoktur. Abdiirrezzak der ki; bize Ma'mer, Katade'den Allah'm 
((Zalimler ahdime eremez.» ayeti konusunda §6yle dedigini nakletti : 
Ahirette zalimler Allah'm ahdine eremez. Diinyada ise zalimler Allah'm 
ahdine erebilir. Yiyip, it;ip, emin olarak ya§ayabilirler. ibrahim el-Nehai, 
Ata, Hasan ve ikrime de bOyle demi§lerdir. 

. Rebi' ibn Enes der ki; Allah'm kullanndan ald1g1 ahid; Allah'm 
dinidir. Ve dolay1s1yla bu ayette Allah Teala zalim1erin Allah'm dinine 
eremeyecegini bildirmektedir. Gormez misin Hakk Teala ne diyor : 
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(<Ona ve ishak'a miibarek kild1k. Her ikisinin soyundan gelenlerden de 
nefsine apa~1k zalim ve ihsan edici kimseler vardlr.» Yani Allah diyor 
ki; Ey ibrahim senin soyundan gelenlerin hepsi hak iizere degildir. 
Ebu'l-Aliye, Ata ve Mukatil ibn Hayyan'dan da bOyle rivayet edilir. 
Ciiveybir, Dahhak'dan nakleder ki; o §oyle demi§ : Bana isyan eden bir 
dii§mamm itaat1ma nail olamaz. Ben, bana itaat eden dostum olma
dlk~a onu itaata eri§tirmem. Hafiz Ebu Bekr ibn Merduyeh ... Ali ibn 
Ebu Talib'den nakleder ki; RasUlullah (s.a.) «Zalimler ahdime ere
mez» ayeti konusunda §oyle demi§: Maruf'dan ~ka hi~bir §eyde itaat 
yoktur. Suddi ise ahdin peygamberlik oldugunu soylemi§tir. 

ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim'in naklettiklerine gore; selef-i salihi
nin bu ayetin tefsirine dair 80zleri bundan ibarettir. ibn Cerir der ki; 
bu ayetin her ne kadar zahiri, haber niteliginde ise de ger~ekte Allah'm 
imamet ahdine hi~bir zalim eremez: Bu ayette Allah, dostu Ibrahim 
(a.s.) e soyundan gelenlerin arasmda kendi nefsine zulmedenlerin bu·· 

lunabilecegini belirtmektedir. Nitekim Miicahid ve digerlerinden boyle 
nakledilmi§tir. En iyisini Allah bilir. 

----- iZAHI -----

imamet Mes'elesi: 

Rafiziler bu ayete dayanarak Hz. :gbubekir ve Orner (r.a.) in imam
llgmi · reddetmektedirler. Bu konuda ii~ bak1mdan delil getirmektedir
ler: 

1 -Hz. Ebubekir ve Orner (r.a.) kafir idiler. Kafir olmalan hase
biyle zalim idiler. Binaenaleyh bu durumda kiifiir i~erisinde bulunduk
lanndan hi~ bir §ekilde imamllk ahdine eremeyeceklerinin aleyhlerin
de dogrulanmas1 icabeder. Kiifiir halinde hi~bir §ekilde imam olamtya· 
caklan dogruland1gma gore; onlar imamllga elveri§li degildirler, de· 
mektir. 

2- Batmi bak1mdan giinahkar olan kimse zalimlerden olur. Za· 
hiri ve Batmi balnmdan Ebubekir ve Omer'in giinahkar ve zalim olma
diklanm kimse bilmedigine gore, onlarm imamhgma da hiikmetmemek 
icabeder. <;iinku giinahkar olmamak ma'sum oldugu sabit olan ki§iler 
hakkmda variddir. Ebubekir ve Omer'in masum olmad1klan ittifakla 
sabit olduguna gore imamhklanmn hi~bir §ekilde ger~ekle§memesi ge
rekir. 

3- Rafiziler derler ·ki: Ebubekir ve Orner (r.a.) mii§rik idiler. Her 
mti§rik zalimdir. Zalim ise imamhk ahdine eri§emez. DolaylSlyla on
larm da eri§memesi gerekir. Onlarm mii§rik olduklar1 ittifakla sabittir. 
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Mi.i§rikin zalim oldugu sabittir. Zalimin imamhk ahdine eremiyecegi de 
bu ayet-i kerime ile sabittir. ( ... ) 

Be§inci mesele, Fukaha ve Kelamc1larm cumhuru dediler ki : fas1k 
oldugu stirece, fas1km imameti caiz olmaz. Ancak onlar g~ici fas1khgm 
imameti ibtal edip etmeyecegi konusunda ihtilathd1rlar. Cumhur-u ule
ma· fas1km imametinin uygun olmayacagm1 bu a yet-i celile ile isbat et
mektedirler. Bu ayetten delil getirme §ekilleri iki bak1mdand1r : Birin~ 
cisi «Dogrusu zalimler ahdime eremez» kavli daha once gec;en «Soyum
dan da» kavlinin devam1d1r. «Soyumdan da» kavli de Allah Teala'nm 
zikrettigi imameti istemedir. DolaYISiyla burada soz konusu alan ahid 
ile imamet kastolunmaktadlr ki cevap suale uygun olsun. Bu takdirde 
ayetin meali §Oyle olur : Hak Teala, «Zalimler imamhk makamma ula
§amazlar» demek istemi§tir. Her asi kendi nefsine zulmeden bir zalim
dir. ( ... ) Binaenaleyh ayet bizim dedigimize delalet etmektedir. Deni
lirse ki ayetin zahiri imamlann zalim olmalan halinde imamhgi. yap
mamalanm gerektirmektedir. Halbuki imam ve hakimlerin zahir ve 
batm itibariyle zalim olmalan mi.imktin degildir. f]ia'ya gore, bu ayet, 
irnamm zahir ve batm bak1m1hdan ma'sum olmas1 gerektigini bildir
mektedir. Bize gelince, biz deriz ki; ayetin geregi zahir ve batmd1r. Ancak 
biz batma itibar etmedigimiz ic;in zahiri ·adaleti esas alm!.. ( ... ) ikinci 
§ekil §Oyledir: Ahid kelimesi Allah'm kitabmda bazan emir manaSI{la 
kullamhyor. Nitekim Allah Teala: «Ey Adem ogullan size §eytana iba
det etmeyin diye ahdetmedim mi?» ayetinde «emretmedim mi?» demek 
istemi§tir. Yine Allah Teala'mn «Allah bize ahdetti, dediler» kavli bize 
emretti demektir. Halifelerin emir ve hakimlerine ahdetmeleri de emr 
manasmad1r. Allah'm ahdinin dogrulugu sabit olduguna gore biz deriz 
ki «Dogrusu zalimier ahdime eremezler» kavliyle; ya zalimler emredil
mi§ olamazlar denmek istemi§tir. DolaYisiyla zalimler Allah'm emirleri 
kendilerinden kabul edilmeyen ki§iler olduklarmdan onlara bu husus
lar caiz olmaz demektir. Birinci §lk mtisltimanlarm Allah Teala'nm 

. emirlerinin digerleri giibi zalimlere de lazlm oldugu konusunda ittifak 
etmeleri dolaYISiyla batll oldugundan, ikinci §lk kendiligindEm sabit 
olur. f}oyle ki; onlar Allah'm emirlerinin kendilerine emanet edildigi 
ki§iler olamazlar. Kendilerine uyulamazlar. DolaYisiyla din imam1 ola
mazlar. Boylece fas1k'm imametinin batll oldugu bu ayetin delaleti ile 
sabit olmU§tur. Aleyhisselatti vesselam efendimiz buyurur ki «Yarata
na isyan konusunda hic;bir mahluka itaat yoktur.>> Ve yine bu ayet-i 
kerime gosteriyor ki; fas1k hakim olamaz. Htiktim mevkiine gec;tigi za-

. m~n onun verdigi htiktimler uygulanmaz. f}ehadeti kabul edilmez ve 
Rasulullah (s.a.) dan naklettigi hadis benimsenmez, fetva verirse ff't
vasma itibar edilmez. Namaz ic;in one gec;irilmez. ( ... ) Ebu Bekr el-
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Razi der ki: Baz1 ki§iler, Ebu Hanife'nin fas1km imametinin ve halife
liginin caiz oldugunu soyledigini iddia ederler. Ancak onlar fas1km kad1 
olmasma cevaz vermezler. Razi der ki; bu hatM1r. Zira Ebu Hanife Halife 
ile hakim arasmda, adalet §artmm goz~tilmesi bak1mmdan bir aymm 
yapmami§tlr. Oyleyse rivayeti makbul olmayan, hiikmii gec;ersiz olan bir 
halife nasll olabilir? Bu husus Ebu Hanife ic;in nas1l iddia edilebilir? 
Kald1 ki Umeyye ogullan zamamnda ibn Hiibeyre onu hakim yapmak 
i~in zorlarm§, dovdiirmii§, ancak o, bundan ka<_;md1g1 i<;in hapsettir
mi§tir. ibn Hiibeyre israr etmi§. Her giin onu sopalattlrmi§tl. Ancak 
onun olmesinden korkunca fas1klar ona seni , dovdiirmekten vazgec;in
ceye kadar ic;lerinden herhangi bir i§i iislenmeyi kabul et demi§ler, o 
da gelen saman yiiklerini sayma i§ini iislenmi§ ve bunun iizerine ibn 
Hiibeyre onu dovdiirmekten vazge<;mi§tir. Sonra Mansur da onu aym 
§ekilde kad1 yapmak istemi§, o kabul etmemi§ fakat Mansur'un §ehri
nin surlan ic;in dokillen tuglalan sayml§ ve benzeri i§leri ustlenmi§tir. 
Zeyd ibn Ali konusundaki k1ssas1 me§hurdur. Ona mal gotiirdiigii ve 
kendisini desteklemenin vacib oldugu ve onunla birlikte sava§mak icab 
ettigi konusunda gizlice halka fetvalar verdigi ma'lumdur. Keza Abdul
lah ibn Hasan'm oglu Muhammed ve ibrahim konusunda da aym §e
kilde hareket ettigi bilinmektedir. Sonra Ebu Bekir Razi der ki; bu ri
vayeti yanli§ olarak zikredenler Ebu Hanife'nin soziinii yanll§ anlami§
lardir. Ebu Hanife der ki; kad1 kendiliginden adalet sahibi olur da 
zalim bir imamm hakimligi gorevini iislenmi§se onun hiikiimleri ge
c;erlidir ye 'arkasmda namaz k11Inmas1 caizdir. Zira kad1 kendiliginden 
ada.let sahibi olursa ve verdigi hukiimleri uygulama i:mkam varsa onun 
hiikiimleri gec;erli olur. Binaenaleyh onu o makama kimin getirdigine 
itibar yoktur. <;iinkii onu o makama getiren diger destekc;ileri merte
besindedir. Kad1'mn destekc;ilerinin adalet sahibi olmalan §art degildir. 
Gormez misiniz hiikiimdarlan bulunmayan bir beldenin halkl aralann
da adalet sahibi bir ki~iyi hakim ve kad1 yapmak iizere birle§seler ve 
onun hiikiimlerini kabul etmeyen ki§ilerin aleyhinde ona yard1mc1 ol
maya c;ah§salar hakimin hiikmii ge(!erli say11Ir. isterse imam ve hii
ki.imdar tarafmdan ona yetki verilmemi§ olsun. (Fahreddin el-Razi, 
Tefsir el-Kebir, IV, 41 - 43) 

125- Hani, Beyti insanlar ic;in bir top] anti yeri ve emin 
bir mahal yapm1~tik. Siz de ibrahim'in makam1ndan bir 
namazgah edinin. 
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Allah'm Evi : 

A vfi, ibn Abbas'm ((Hani Beyti insanlar ic;in bir toplantl yeri kil
mi§ ve emin bir mahal yapmi§tlk.JJ ayeti konusunda §6yle dedigini nak
leder : Oraya gelme isteklerini dindiremezler. Oradan ailelerine doner, 
sonra tekrar oraya gelirler. Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'tan nakle
der ki ( ~t:. ) kelimesi donii§ yeri demektir. Her iki rivayeti de ibn 
Cerir nakletmektedir. 

ibn Ebu Hatim der ki; bana babam ... ibn Abbas'tan nakletti ki, 
o ((Hani Beyti insanlar ic;in bir toplant1 yeri kilmi§ ve emin bir mahal 
yapmi§tlk.JJ ayeti konusunda §Oyle demi§: Oraya gelip s1gm1r, sonra gi
derler demektir. ibn Ebu Hatim, Ebu'l-Aliye, Said ibn Ctibeyr, Ata, 
Mticahid, Hasan, Atiyye, Rebi' ibn Enes ve Dahhak'dan da aym §e
kilde rivayet edildigini belirtir. 

ibn Cerir der ki; bana Abdtilkerim ... Ebu Lubabe'den bu ayet ko
nusunda §6yle dedigini nakletti: Her kim oradan aynhrsa; arzusunun 
yerine gelmi§ oldugunu gorerek aynhr, demektir. Yunus, ibn Vehb de 
ibn Zeyd'in bu ayet konusunda §6yle dedigini nakleder : Her tilkeden 
oraya gelir ve sigimrlar, demektir. Said ibn Ctibeyr, bir ba§ka rivayette 
ikrime, Katade ve Ata el-Horasani ( ~t:. ) kelimesinin toplant1 ma
halli oldugunu soylerler. Dahhak, ibn Abbas'tan ( 1.:..1.., ) kelimesinin 
insanlar ic;in emniyet yeri demek oldugunu bildirir. _ 

Ebu Ca'fer el-Razi, Rebi' ibn Enes kanallyla Ebu'l-Aliye'nin bu 
ayet konusunda §oyle dedigini rivayet eder : Oras1 dti§mandan emin bir 
yerdir. Orada silah ta§Inmaya gerek kalmaz. Araplar cahiliyet devrin
de birbirlerini yerken, onlar bu evde emniyet ic;erisinde bulunuyor ve · 
asia esir edilmiyorlardi. Mticahid, Ata, Stiddi, Katacte, Rebi' ibn Enes 
de; o eve giren emin olur, demi§lerdir. 

imamlarm bu ayeti tefsirlerinin ozetine gelince; Allah Teala bu 
ayette mtibarek evin §erefini hatlrlatarak, onun degerini ve §eriattaki 
niteliklerini belirtiyor. Orasmm insanlar ic;in bir s1gmak kllmdigtru, 
ruhlarm §evkle oraya ko§mak ve kanatlanmak isiedigi bir mahal ol
dugunu, orda arzulann bitemeyecegini, her ytl oraya gidilse de bir da
ha donmek arzusunun ttikenmeyecegini bildiriyor. Bu da Allah Teala' 
nm Halili ibrahim ( a.s.) in duasmm ka;bul olmasmm neticesidir. c;un
kti ibrahim (a.s.) Rabb1m1z insanlarm kalblerini oraya arzulu k1l ve 
Rabb1m1z duam1z1 kabul buyur, demi§ti. Allah Teala; oray1 emin bir 
mahal kildigtm belirtiyor. Oraya kim girerse emin olur. istedigi §eyi 
yaptiktan sonra Ka'be'ye girsin, yine emin olur. 

Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem der ki; Beytullah'da · ki§i baba
smm ve karde§inin katiliyle kar§Ila§Ir ve ona saldirmazdi. Nitekim Al
lah Teala Maide suresinde buray1 §U mtibarek kavliyle nitelemi§tir: ((Al-
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lah Ka'be'yi insanlarm ko§acag1 hanlm ev k1lm1§br.n Yani Ka'be'ye 
hurmetleri sebebiyle kotiiliikler oradan kaldmlacakt1r, demi§tir. Nite
kim ibn Abbas der ki; insanlar bu evi haccetmemi§ olsalard1 Allah 
gokyiiziinii yeryiiziiniin iizerine indirirdi. Buranm §erefi onun ilk ba
nisi olan Halil'iir-Rahman adm1 alan ibrahim'in §erefinden dolaYidir. 
Allah Teala «Hani ibrahim'e Beytin yerini haz1rlam1§ ve bana hi~ bir 
~eyi §irk ko§mayasm demi§tik.n, «Yer'yiiziinde ilk kurulan ev Mekke'de 
Miibarek ve alemler i~in rahmet olan e·vctir. Orada apa~1k ayetler var
dn·. ibrahim'in konag1d1r. Kim oraya girerse emin olur.n buyuruyor. 

Hz. ibrahim'in Makarm : 

Bu ayet-i kerime'de ise Hz. ibrahim'in makamma dikkat ~ekilerek 
orada namaz kllmmas1 emredilmektedir. ((Siz de ibrahim'in makamm
dan bir namazgah edinin.>> Miifessirler buradaki makam ile neyin kas
tedildigi konusunda ihtilafhd1rlar. ibn Ebu Hatim der ki; bize Orner 
ibn ~ebbe ... ibn Abbas'tan nakletti ki; buradaki ((makamn biitiiniiy
le harem-i §erif'tir. Miicahid ve Ata'dan da bunun benzeri bir rivayet 
nakledilir. ibn Ebu Hatim der ki; bize Hasan ibn Muhammed ibn 
el-Sebbah ibn Ciireyc'in §6yle dedigini nakletti: Ben Ata'ya ibrahim'
in makammdan sordum, o dedi ki ben tbn Abbas'm §Oyle dedigini duy
dum: Burada zikredilen ibrahim',in makarn1 Ka'be'de ibrahirn rna;karn1 
olarak bilinen yerdir. Sonra dedi ki; ibrahirn'in rnakarn1 biitiiniiyle hacc
daki rnakamlard1r. Sonra Ata bana bu sozii ~1klayarak dedi ki; bu
nun ta'rifi §Oyledir : Arafe'deki bulu§ma, Me§'ar-i Hararn, Mina, ta§ 
atrna, sonra Safa ile Merve arasmda tavafbr. Ben bunu ibn Abbas 
rn1 bOyle tefsir etti dedigirnde, hay1r dedi. Ancak o, ibrahirn'in ma
karm biitiiniiyle haccd1r dedi. Ben, onun boyle dedigini sen i§ittin rni? 
dedigimde, o ben bunun i~in ta§ topluyordum dedi. Sonra evet ibn Ab
bas'm bOyle dedigini i§ittim, dedi. 

Siifyan el-Sevri. .. Said ibn Ciibeyr'den nakleder ki, bu ayetteki 
«rnakarnn hakkmda o §Oyle demi§tir: Hacer-i Esved; Allah Nebisi ib
rahim'in rnakam1yd1. Allah onu rahrnet olarak gondermi§tir. i_brahirn 
onun iizerinde duruyor, isrnail ona ta§ ula§tlnyordu. Eger soyledikleri 
gibi b~§Im y1karn1§ olsayd1 ayaklan kayard1. ibn Ebu Hatirn der ki; 
bize Hasan ibn Muhammed ibn Sebbah ... Ca'fer ibn Muharnrned'den 
nakleder, o da babasmdan, Cabir'den Hz. Peygamber'in haccm1 anla
tirken §Oyle duydugunu soyler. Cabir demi§ ki; RasUlullah (s.a.), ta
vafl yapmca Orner buras1 babam1z ibrahim'in rnakarn1 degil rni? dedi. 
Rasulullah evet, dedi. Hz. Orner oray1 narnazgah k1lmayallrn rn1? de
yince Allah Azze ve Celie ((Siz de ibrahirn'in rna.karnmdan bir narnaz
gah edininn ayetini inzal buyurdu. 
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Osman ibn Ebu ~eybe ... Ebu Meysere'nin §6yle dedigini nakle
der: Hz. Orner dedi ki; ben ey Allah'm Rasulii buras1 Rabb1m1zm dos
tu ibrahim'in makam1 degil mi? diye sordugumda o, evet dedi. Ben 
oray1 namazgah edinmeyelim mi? dedigimde, Allah Teala'mn «Siz de 
ibrahim'in makammdan bir namazgah edinin.» ayeti nazii oldu. ibn 
Merduyeh der ki; bize Da'lec ibn Ahmed ... Orner ibn el-Hattab'dan 
nakletti ki, o ibrahim'in makamma gelmi§ ve demi§ ki; Ey Allah'm 
Rasulii, biz Rabb1m1zm dostu ibrahim'm makammda durmayahm m1? 
Rasulullah evet demi§, o oray1 namazgah edinmiyelim mi? diye sor
mu§. K1sa bir miiddet sonra «Siz de ibrahim'in makammdan bir na
mazgah edinin» ayeti nazil olmu§. ibn Merduyeh der ki; bize Muham
med ibn A-hmed ibn Muhammed ·el-Kazvini .. . Cabir'den rivayet etti 
ki o §Oyle demi§: Mekke'nin fethi giinii Rasulullah (s.a.) ibrahim'in 
makammm yanmda durdugunda Hz. Orner ona dedi ki: Ey Allah'm 
Rasulii buras1 Allah Teala'nm «Siz de ibrahim'in makanundan bir 
namazgah edinin» ' buyurdugu makam-1 ibrah1m -midir? Hz. Peygarn
ber evet, dedi. Velid der ki; ben Malik ibn Enes'e sana boylece riva
yet nakledildi rni? diye sordugumda o, evet dedi. Bu rivayet boyle vaki ol
rnu§tur, ancak bu gariptir. Nesei de Velid ibn. Miislim'den aym hadisi 
rivayet eder. Buhari ise, «Bu bab, «siz de ibrahim'in makarnmdan bir 
narnazgah edinin» ayeti konusundadir» der . . 

Bize Miisedded ... Enes ibn Malik'den nakletti ki; Orner ibn el-Hat
tab §Oyle derni§: Rabb1rn ile iig konuda muvat1k bulundurn. Veya Rab
blm iig konuda bana rnuvafakat etti: Birincisi; dedim ki, ey Allah'm 
Rasulii, ibrahim'in rnakammdan bir namazgah edinsek rni? Bunun 
i.izerine «Siz de ibrahim'in makammdan bir namazgah edininll ayeti 
nazil oldu. ikincisi; dedim ki, ey Allah'm Rasulii senin yamna iyiler 
de kotiiler de giriyor. Emretsen de mii'rninlerin analan ortiiye biiriin
seler. Bunun iizerine tesettiir ayeti nazi! oldu. Hz. Orner der ki; ii<;iin
ci.isii, Rasulullah'm kadmlarmdan bir k1smmm onu rahats1z ettigi ha
berini ald1m. Bunun iizerine onlarm yamna vararak dedim ki; ya bu 
davram§lanmza son verirsimz, veya Allah peygamberine sizden daha 
iyilerini gonderir. Nihayet kadmlarmdan biri b,ana gelerek dedi ki : Ey 
Orner, Rasulullah (s.a.) kendi kadlnlarma ogiit verdi, kafi degil mi 
ki sen de gelip onlara ogiit veriyorsun? Bunun iizerine : «0, sizi bo§a-
ymca belki Rabbi sizden daha hay1rh e§ler verir ... » ayeti nazil oldu. 
ibn Ebu Meryem der ki; bana Yahya ibn Eyyub .. . Enes'in Hz. Orner 
(r.a.) den yukardaki rivayeti naklettigini duymu§. Buhari bu konu
da sayd1g1rn1z rivayetleri naklettikten sonra ibn Ebu Meryern el-Mls
ri diye bilinen ~eyh Said ibn el-Hakem'den, notunu ilave eder. Bu 
zattan rivayet nakli konusunda Kiitiib-i Sitte sahipleri arasmda Bu
hari yalmzd1r. Diger hadis imarnlarl bu zattan dolayh olarak rivayet 
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ederler. Buhari'nin bu ikinci notu dii§mesindeki maksad1, hadisin 
muttas1l oldugunu a~1klamaktlr. Onu kendisi isnad etmi§tir. Qiinkii 
raviler arasmda yer alan Yahya ibn Eyyub iizerinde baz1 §eyler soy
lenir. imam ~hmed de onun kotii bir haf1z oldugunu belirtir. En iyi
sini Allah bilir. 

imam Ahmed der ki; bana Hii§eym Humeyd'den o da Enes'ten 
nakletti ki Hz. Orner (r.a.) §6yle demi§: Ben ii~ konuda Rabb1ma mu
vatakat ettim : Birisi; «ey Allah'm Rasulii; ibrahim'in makammdan 
bir namazgah edinsek mi?ll diye sordugumda Allah Teala, «Siz de ib
rahim'in makammdan bir namazgah edininll ayetini inzal buyurdu. 
ikinci olarak; «ey Allah'm Rasulii e§lerinin yanma iyiler de kotiiler 
de giriyor. Sen onlarm ortiinmesini emretsen)) dedim. Bunun iizerine 
hicab ayeti nazil oldu. U~iincii olarak, Rasulullah (s.a.) m e§leri onu 
fazlaca tahrik ettiler. Ben de onlara belki RasUlullah sizi bo§arsa Ha
bibi ona sizden daha iyi e§ler getirir, dedim. Bu ifacteye benzer ayet 
nazil oldu. Aynca imam Ahmed bu hadisi Yahya ve ibn Ebu Adi ka
nahyla Humeyd'den ve o da Enes ibn Malik'den o da Hz. ()mer'den 
rivayet eder. 

Bu hadisi Buhari Amr ibn Avn'den, Tirmizi Ahmed'den, Nesei 
Ya'kub'dan, ibn Mace Muhammed'den nakleder. Hepsinin de rivayeti 
Hii§eym ibn Be§ir'dir. Tirmizi aynca Abd ibn Humeyd'den ve Ham
mad ibn Seleme'den rivayet eder. Nesei de Hennact Yahya ibn Zaide 
kanahyla ibn Humeyd'den nakleder. Tirmizi bu hadisin hasen ve sa
hih oldugunu sayler ... 

Ebu Hatim el-Razi der ki; bana Muhammed ibn Abdullah el-An
sari Humeyd el-Tavil'den o da Enes ibn Malik'den nakletti ki; Hat
tab oglu Orner §6yle demi§ : Rabb1m bana iic;: konuda muvatakat etti. 
treya ben Rabb1ma muvafakat ettim. Birincisi; dedim ki «ey Allah'm 
Rasulii ibrahim'iil makammdart' bir namazgah edinsek mi?>> Bunun 
iizerine bu ayet-i kerime nazil oldu. ikincisi; dedim ki, «Ey Allah'm 
Rasulii e§lerinin 6rtiinmesini saglasan.)) Bunun iizerine hicab ayeti 
nazil oldu. Ut;iinciisii de; Abdullah ibn Ubeyd oldiigunde Rasulullah 
(s.a.) . onun namazm1 k1lmak ic;:in geldi. Dedim ki; «Ey Allah'm Rasu
lii §U miinaf1k katirinin mi namazm1 kllacaksm?)) Rasulullah (s.a.) 
bnyurdu ki : Ey Hattab'm oglu sus. Bunun iizerine : «Onlardan hie;: bir 
Oliiniin namazm1 ebediyyen kllma. Ve kabrinin iizerinde de durma.>) 
ayeti nazil oldu. Bu hadisin isnad1 da sahihtir. iki rivayet arasmda 
c;:eli§ki yoktur. Hepsi de sahihtir. Dogruyu en iyi Allah bilir. 

ibn Ciiceyc der ki; bana Ca'fer ibn Muhammed ... Cabir'den nak
letti ki Rasulullah (s.a.) iic;: §avt yaptlktan sonra .dordiinciiyii yiirii
dii. Bitirince ibrahim'in makamma geldi ve onun arkasmda iki rek'at 
namaz klld1. Sonra «Siz de ibrahim'in makammdan bir namazgah 
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edinin.» ayetini okudu. ibn Cerir der ki bize Yusuf ibn Selman ... Ca
bir'den nakleder ki, Rasulullafi (s.a.) Riikn el-Yemani'ye kar§1 dur
du. U~ kerre tavaf etti. Dordiinciisiine yiiriidii. ·sonra ibrahim'in ma
kamma yonelerek bu ayeti okudu. Makann kendisiyle Ka'be'nin ara
sma ald1 ve iki rek'at namaz k1ld1. Bu rivayet, Miislim'in sahih'inde 
Hatim "ibn ismail'den naklettigi uzun hadisten bir par~ad1r. Buhari 
kendi senedinde Amr ibn Dinar'dan nakleder ki o Abdullah ibn Omer'
in §Oyle dedigini rivayet etmi§: Rasulullah (s.a.) Ka'be'ye geldi ve 
yecti tavaf yaptl. Makam-1 ibrahim'in arkasmda iki rek'at namaz k1ld1. 

Biitiin bunlar gosteriyor ki; makam kelimesinden maksad ibra
him (a.s.)in Ka'be'yi yapmak iizere temelini atarken koydugu ta§br. 
Duvar yiikselince · ismail (a.s.) o ta§1 getirmi§ iizerinde durup ta§la-

. n Hz. ibrahim'e uzatmaya ~al1§ffi1§ ve iizerine ta§ koyarak duvarm 
yiikselmesini saglam1§tlr. Duvarm 'bir cephesi tamamlamnca obiir cep
heye ta§lffi1§tlr ve Ka'be'nin ~evresini dola§ffi1§t1r. Her cephedeki du
vardan sonra ardmdan gelen cepheye gotiiriilmii§, nihayet Ka'be'nin 
duvarlan tamamlanm1§tlr. Nitekim ibrahim ve ismail (a.s.) in Ka'be'
nin yap1s1 esnasmdaki k1ssalan gelecektir. Buhari ibn Abbas'tan bu 
konuda rivayetler nakleder. Hz. ibrahim'in ayak izleri bu ta§m iize
rinde bulunuyordu. Ve . Araplar cahiliyyet devrinde bu ta§m kudsiye
tine inamyorlard1. Nitekim Ebu Talib «Lamiyye» diye bilinen kasi
desinde bunu belirtmi§ti. Miisliimanlar da aym durumu gormii§lerdi. 
Abdullah ibn Vehb der ki; bana Yunus ibn Yezid ... Enes ibn Malik'
in §Oyle dedigini nakletti : Ben makam-1 ibrahim'i gordiim. Onda Hz. 
ibrahim'in ayasmm ve parmaklarmm izleri vardl. Ancak insanlar el
leriyle dokuna dokuna onu yok ettiler. 

ibn Cerir der ki; bize Bi§r ibn Muaz. .. Katade'deri nakletti ki; 
bu ayet-i kerime ile yalmzca makam-1 ibrahim'in yanmda namaz ki
lmmas1 emredilmi§tir. Yoksa ona dokunmak degil. Ne yaz1k ki bu urn
met ba§ka iimmetlerin dald1g1 tekelliiflere dalm1§tlr. Nitekim Hz. ib
rahim'in topuk ve parmak izlerinin goriildiigii anlatllml§ ancak daha 
sonra insanlar ona dokuna dokuna bu ayak izleri kaybolup gitmi§tir. 

Ben derim ki; eskiden makam-1 ibrahim Ka'be'nin duvarma bi
ti§ikti. Bugiin ise yeri Hacer-i Esved'in ardmdaki miistakil oolmede 
kapmm yamndaJki sag giri§te bulunma:ktad1r. ibrahim Halil (a.s.) 
Ka'be'nin in§asml bitirdikten sonra bu ta§l Ka'be'nin duvarma koy
mu§tu. Ya da Ka'be'nin yap1m1, bu ta§m bulundugu yere gelince ta
mamlanm1§ ve Hz. ibrahim de ta§1 orada b1rakm1§t1. Bu ta§1 Ka'be'
nin duvarmdan kaldlran; mii'minlerin emiri Hattab oglu Orner (r.a.) 
dir. o, hulefa-i Ra§idin'den ve hidayet onderlerinden birisidir. Bizim 
kendisine uymakla emrolundugumuz rehberlerdendir. 0, Rasulullah 
(s.a.)m hakkmda §Oyle dedigi ki§iden birisidi~. «Benden sonra Ebu Bekr 
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ve Omer'e uyun.» 0, ibrahim'in makammm yanmda namaz kllma te
mennisine Kur'an'm muvafakat ettigi ki§idir. Bu sebeple sahabeden 
hie; kimse orada namaz kllmaya kar§I t;Ikmarm§tir. 

Abdiirrezzak, ibn Ciireyc'den o da Ata ve digerlerinden nakleder 
ki, onlar §oyle demi§lerdir; o ta§I yerinden ilk kald1ran Hattab oglu 
Omer'dir. Abdiirrezzak aynca Ma'mer yoluyla Humeyd'den ve Miica
hid'den nakleder . ki, Miicahid §Oyle demi§tir : Makam-I ibrahim'i bu
giinkii yerine getiren son ki§i Hattab oglu Omer'dir. Hafiz Ebu Bekr 

· el-Beyha~ ... Hz . .Ai§e (r.a.) den nakleder ki; Makam-I Ibrahim Rasu
lullah'm ve Ebu Bekr'in devirlerinde Ka'be'ye biti§ik idi'. Sonra Hz. 
Orner oradan uzakla§tirdi. Bu rivayetler de oncekiler gibi sahihtir. ibn 
Ebu Hatim der ki; bana babam ... Siifyan'dan nakletti ki, o kendi dev
rinde Mekke'lilerin imamiydi. Makam-I Ibrahim Rasulullah (s.a.)m 
devrinde Ka'be'ilin bi_r tarafmda idi. Hz. Orner peygamberden ve bu · 
ayetten sonra makam-I ibrahim'in yerini degi§tirmi§tir. Siifyan der 
ki; Hz. Omer'in ta§m yerini degi§tirmesinden sonra o ta§I sel gotiir
mii§, ancak Hz. Orner tekrar aym yere koydurmu§tur. Siifyan der ki; 
Hz. Omer'in bu ta§m yerini degi§tirmesinden once onunla Ka'be ara
smda ne kadar mesafe vardi bilinmez. Biti§ik miydi degil miydi onu 
da bilmiyorum. Bu rivayetlerin hepsi bizim zikrettiklerimizi destekler. 
En iyisini bilen ise Allah'tir. 

Hafiz Ebu Bekr ibn Merduyeh ... Miicahid'den nakleder ki, Hz. 
Orner; ((Ey Allah'm Rasulii, makam-I ibrahim'in arkasmda namaz kll
sak?» deyince, Allah Teala bu ayeti inzal buyurmu§tur. 0 Sirada ma
kam-I Ibrahim, Ka'be'nin yanmda idi. Rasulullah (s.a.) onu bugiinkii 
yerine getirdi. Miicahid der ki; Hz. Orner bir konuda gorii§ beyan edi
yor ve ardmdan onU. destekler mahiyyette ayetler nazil oluyordu. Bu 
rivayetin Miicahid'den nakli murseldir. Nitekim Miicahid'den daha 
once nakledilen rivayetlere de muhaliftir. Dogruyu en iyi Allah bilir. 
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L.J ibrahim ile ismail'e de evimi tav~f edenler, orada 
kalanlar riiku· ve secde edenler i<;in temizleyin, diye ahid 
vermi~tik. 

126- Hani, ibrahim demi~ti ki : Rabb1m buras1n1 em
niyetli bir ~ehir yap. Ve halkmdan Allah'a, ahiret giinii
ne iman etmi~ olanlan mahsullerle nz1klandrr Allah da : 
kafir olan1 k1sa bir zaman i<;in ge~indiririm. Sonra onu 
cehenn~m aza'b1na zorlarrm. Bu ne kotii bir sonu<;tur, 
buyurmu~tu. 

127- Hani, ibrahim, Ka'be'nin temellerini ismail ile 
birlikte yiikseltiyordu ve diyordu ki : Rabbimiz bizden ka
bul buyur. Siiphesiz ki, Sensin Sen Semi', Alim. 

128 - Rabbimiz ikimizi de sana teslim olanlar kll. 
soyumuzdan da sana teslim olanlar yeti~tir, bize ibadet 
edecegimiz yerleri gaster, tevbelerimizi kabul et. Ciinkii 
Sensin Sen Tevvab, Rahim. 

Hz. ibrahim ve ismail Ka'be'yi Bina Ediyorlar : 

Hasan el-Basri, <<Ibrahim ile ismail'e de evimi tavar edenler ... )) 
ayeti konusunda der ki; Allah onlara evini rahats1z edici §eylerden 
ve necasetten armd1rmay1 emretmi§ ve pislikleri oraya dokundurma
mayl buyurmu§tur. ibn Ciireyc. der ki; «Ben, Ata'ya Allah'm ald1(p 
ahid nedir diye sordugumda, o Allah'm emridir, dedi. Abdurrahmfm 
ibn Zeyd ibn Eslem de, athdin emir oldugunu soylemi§tir. Said ibn Cii
beyr, nakleder ki; ibn Abbas «Evimi tavar edenler, orada kalanlar, 
ruku ve secde edenler i~in temizleyin» diye soylemi§tir. Miicahid ve 
Said ibn Ciibeyr ise bunun putlardan, pisliklerden, ya,lan sozden ve 
r;irkin §eyl~rden temizlemek oldugunu belirtmi§tir. ibn Ebu Hatim der 
kt Humeyd ibn Umeyr, Ebu'l-Aliye, Said ibn Ciibeyr, Miicahid, Ata, 
Katade; buradaki temizligi, «La ilahe illallah» ile §irkten annd1rmak 
oldugunu soylemi§lerdir. 

<<Tavar edenler» kavliyle kastedilenler; ma'lum olan §ekil iizere 
Ka'be'yi tavar edenlerdir. Said ibn Ciibeyr <<tavaf edenler»in gurbet
ten gelenler, «orada kalanlar»m Mekke'de oturanlar oldugunu sayler. 
Katade ve Rebi' ibn Enes'ten de bOyle rivayet edilmi§tir. Bu ikisi de 
<•orada kalanlardan» maksadm -Said ibn Ciibeyr'in dedigi gibi- Mek-
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ke'de oturanlar oldugunu belirtmi§lerdir. Yahya el-Kattan... Ata'dan 
nakleder ki o, «orada kalanlardan» maksad, diger §ehirlerden gelip 
de Mekke'de ikamet edenlerdir, demi§tir. Ata, biz Ka'be'nin kom§ulan 
oldugumuz halde bize «siz, orada ikamet edenlerdensiniz» denilmi§tir, 
der. Veki ibn Abbas'tan nakleder ki; Mekke'de oturanlar, <<orada kalan
larlldlr; i 'bn Ebu Hatim ... Sabit'ten naJkleder ki, o §oyle demi§: Ab
dullah ibn Ubeyd'e dedim ki; ben emirin sozciisiiyiim. isterdim ki 
Mescid-i haram'da uyuyanlara engel olay1m. Qiinkii onlar burada ab
dest bozuyorlar ve yat1yorlar. Abdullah ibn Ubeyd dedi ki; yapma, ~iin~ 
kii Abdullah ibn Omer'e bunlar soruldugunda, o bunlar ayet-i keri
me'de zikredilen «orada kalanlar»dlr dedi. Ben derim ki sahih rivayet
te sabit olduguna gore Abdullah ibn Orner bekar iken Rasulullah'm 
mescidinde uyurmu§. . 

«Riiku ve secde edenler» kavlindeki riiku ve secdenin namazdaki 
rtiku ve secde oldugunu Veki .. . ibn Abbas'tan nakleder. Ata ve Kata
de de bOyle demi§lerdir. ibn Cerir merhum der ki; ayetin manas1 ~oy
le olur: Biz ibrahim ve ismail'e evimizi tavaf edenler i~in armdirma
lanm e~ettik. ibrahim ve ismail'e emredilen annd1rma; Ka'be'nin 
putlardan, §irkten ve bunlara tapmmaktan anndmlmas1d1r. Sonra bir 
sual irad ederek der ki: Denilecek olursa; Hz. ibrahim'in Ka'be'yi yap
inasmdan once burada boyle §eyler var m1yd1 ki ibrahim oranm arm
dmlmasiyla emrolunmu§tur? Kendisi bu soruya iki tiirlii c.evap verir. 
Birincisi; Nuh (a.s.) un kavini zamanmda tap1lan putlardail anndu
makla emrolunmu§tu. Bu, kendisinden sonra gelenler i~in ibrahim'in 
bir siinneti idi. Qiinkii Allah Teala ibrahim'i kendisine uyulan bir on
der kllnn§tlr. Nitekim Abdurrahman ibn Zeyd, bu ayetten maksad; 
evimi mii§riklerin ta'zim ettikleri putlara tapmmaktan armdmn de
mektir, <fer. Ben derim ki; bu cevap, Hz. ibrahim'den once Ka'be'de 
putlara taplld1g1 esas1 iizerine dayanmaktad1r. Bunun ma'sum olan 
Hz. Peygamberden nakledilen bir delille desteklenmesi gerekir. ikinci 
cevap; ibrahim ve ismail; Allah'm evini yaparken, §irkten §iipheden 
uzak ve Allah'tan ba§kasm1 ona e§ ko§madan ihlas ve samimiyet i~e
risinde in§a etmekle emrolunmu§lardL Nitekim Allah Teala §oyle bu; 
yurur : «Allah'm ho§nudlugu ve takvas1 iizerine kurulmu§ bir yap1 m1 
daha haytrhdir, yoksa bir yar kenarma kurulmU§ bir yap1 m1?» .Keza 
Allah Teala buyurur ki: «ibrahim ile ismail'e de evimi tavaf edenler, 
orada kalanlar, riiku ve secde edenler i~in temizleyin, diye ahid ver
mi§tik.ll Yani evimi §irk ve §iipheden anndmlnn§ bir yap1 olarak ya
pm. Siiddi bOyle demi§tir. Bu cevabm ozeti §Udur: Allah Teala ibra
him ve ismal (a.s.) e Ka'·be'yi, Allah'a hi~bir ortak ko§madan, yalmz 
kendisi adma tavaf edenlere, orada kalanlara, sec~e ve riiku ile na
maz kllanlara amade olmak iizere y~pmalanm emretmi§tir. Nitekim 

Tefsir, C. ll, F. 35 
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Allah Tea.la bir ba§ka ayette §6yle buyurur : «ibrahim'e de evin yerini 
hazirlami§tlk. Bana hic;bir §eyi ortak ko§mayasm ve evimi tavat eden
ler, k1yam edenler, ri.iku ve secde edenler ic;in temizleyesin diye .. . » Bu 
cevaptan maksad; Allah'm evinde Allah'a §irk ko§an mii§riklere kar§I 
koymaktlr. Bu ev yalmz ve yalmz Allah'a ibadet edilmek i.izere kurul
mu§tur. Onlar Ka'be'de Allah'a §irk kO§makla kalmiyorlar, oramn mii'
min halkmm da ibadet etmesine engel oluyorlardi. Nitekim Allah Teala 
§6yle buyurur : «Onlar ki kiifredip Allah'm yolundan ve insanlar i<;in 
konulmU§ bulunan haram evden ahkorlar ... » 

Sonra Allah Teala; Ka'be'nin, yalmz ve yalmz Allah'a ibadet eden 
ve hic;bir §eyi ona §irk ko§mayan ki§ilerin tavaf1 ve namaz1 ic;in ya
pllnn§ oldugunu belirtiyor. Haec suresinde ise bu namazm k1yam, 
ruku ve siicud Ue birlikte i.ic; boliimii zikredilirke-n orada kalanlarda.n 
bahsedilmiyor. Qiink(i da.ha once ((gerek orada kalanlar, gerekse mii
safirler ic;in» buyurulmU§•tUr. Bu ayet-i kerime'de ise tavaf edenler ve 
orada kalanlar zilqediliyor. Orada kalanlarm boliimleri olarak ruku ve 
secdeden bahsediliyor. <;iinkii (kalmak anlamma gelen k1yam aym za
manda namazda ayakta durmak anlamma da gelir,) riiku ve secde 
ancak k1yamdan sonra sozkonusu olur. Bu ayette aym zamanda ehl-i 
kitab olan yuhudi ve h1ristiyanlann Ka'be'yi haccetmemelerine kar§I 
c;Ikihyor. Her iki grup da Hz. i'brahim'in yiiceligi ve faziletini kabul edi
yorlar, bu miibarek evi onun haec ve umre halinde tavat edilmek ic;in 
yapt1gm1 biliyorlar, ancak kendileri bunlardan hig bii·jni yapmiyor
lardi. Oyleyse nas1l ibrahim Halil'in baghlan olabilirler? Kald1 ki on
lar Allah'm kendileri ic;in me§ru kildigi emri de yerine getirmiyorlar. 
Aslmda bu miibarek evi imran oglu Musa ve diger peygamberler de 
haccetmi§lerdir. Bu hususu kendiliginden konu§masi soz konusu olma
yan ma'sum peygamber ha·ber vermektedir ki bu konu§ma «Ancak ken
disine vahyedilen bir vahiydir.» 

Bu takdirde ayetin anlam1 §6yle olur : ibrahim ve ismail'den; evi
mi §irk · ve §iipheden antm ve s1rf AUah ic;in yapm. Oray1 tavaf eden
Jere, orada- kalanlara, riiku ve secdeye varanlar ic;in haz1rlaym diye 
ahd aldik. Camilerin temiz tutulmas1 bu ayete ve §U ayet-i celile'ye 
dayanmaktadir: «Yiiceltilmesine Allah'm izin verdigi ve orada sabah 
ve ak§am kendisine tesbih edilip, admm amlmasm1 buyurdugu evler
de ... » (Nur, 36) camilerin temiz tutulmasi, guzelle§tirilmesi, her tiir
lii pisliklerden ve benzeri rahats1z edici §eylerden korunmas1 konusun
da .bir c;ok hadis-i §erif bulunmaktadlr. Bunun ic;in Hz. Peygamber : 
«Mescidler kendisi ic;in yap1lan zat adma bina edilmi§tir. >> buyuruyor. 
Ben bu konuya ozel bir boliim ay1rd1m. Hamd ve minnet Allah'a mah
stistur. 
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Emin Belde: 

I<Hani ibrahim demi§ti ki; Rabbim, burasm1 emniyetli bir §ehir 
yap. Ve halkmdan Allah'a, ahiret gunune 1man etmi§ olanlan mah
sullerle nz1kland1r. Allah da ((kafir olam k1sa bir zaman ic;in gec;indi
ririm. Sonra onu cehennem azabma zorlanm. Bu ne kotu bir sonuc;.)) 
buyurmu§tur. 

imam Ebu Ca'fer ibn Cerir el-Taberi der ki; bize Be§§ar . .. Cabir 
· ibn Abdullah'tan nakletti ki, Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: ((Hz. 
ibrahim Allah'm evini emin bir haremgah k1lm1§tl. Ben de Medine'yi 
harem yap1yorum. Onun iki ta§hgl arasmda av avlanmaz, yuksek agac;
lar kesilmez.)) Nesei, Muhammed ibn Be§§ar yoluyla Bundar'dan da bu 
hadisi rivayet eder. Aym hadisi Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe ve Amr en-Na
kid, Ebu Ahmed ez-Zubeyri kanahyle Sufyan el-Sevri'den naklederler. 

ibn Cerir der ki; bize Ebu Kureyb ... Ebu Hureyre'den nakletti ki; 
Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§ :·Hz. ibrahim Allah'm kulu ve Ha
lili idi. Ben de Allah'm kulu ve Rasuluyum. Hz. ibrahim Mekke'yi 'ha
rem k1lm1§tl. Ben de Medine'yi harem k1ldlm. Onun iki siyah ta§llg1 
arasmda agac;lan kesmeyi, av avlamaJI yasaklad1m. Sava§ ic;in orada 
silah ta§mmaz. Hayvan beslemenin di§mda agac1 kesilmez. Bu tarik 
l'hadisin rivayeti) Kutub-u Sitte'de yoktur ve garibtir. Hadisin ash 
Muslim'in sahih'inde bir ba,§ka §ekilde Ebu Hureyre (r.a.) den §oyle 
nakledilir: Halk, ilk meyve (olgunla§bgmda) RasUlullah (s.a·.) a ge
ti.rdiler. HasUlullah (s.a.) onu alarak §Oyle buyurdu: ((Allah'1m mey
ven1izi bize mubarek k1l, §ehrimizi mubarek k1l, olc;egimizi mubarek 
k1l. Allah'1m ibrahim senin kulun Halil'in ve Peygamberindir. Ben de 
~enin kulun ve peygamberinim. 0, Mekke ic;in dua etmi§ti. Ben de onun 
Mekke ic;in dua ettigi gibi ve ona ilaveten Medine ic;in dua ediyorum.)) 
Sonra ku~uk bir c;ocugu c;ag1rarak Illeyveyi ona verdi. Bir ba§ka riva
yette ise hadisin devammda §U ifadeler yer almaktadlr : Bereket us
tune bereket. Sonra orda bulunan c;ocuklardan en kuc;ugunu c;agira
rak meyveyi ona verdi. Bu ifade Muslim'in lafz1d1r. Sonra ibn Cerir 
der ki; bize Ebu Kureyb ... Rafi ibn Hadic;'ten nakletti ki, Rasullullah 
(s.a.) §oyle buyurmu§: ibrahim Mekke'yi haremgah k1ld1. Ben de onun 
iki ta§hgi arasm1 haremgah k1hyorum. Bu had1sin tahricinde Muslim 
muriferiddir. Onu Kuteybe yoluyla Bekir ibn Mudar'dan nakleder ki 

~ 

laf1zlan aymd1r. 
Buhari ve Muslim'de varid olduguna gore, Enes ibn Malik der ki; 

Rasulullah (s.a.) · Ebu Talha'ya §oyle demi§ : Bana c;ocuklanmzdan hir 
c;ocuk bulun da hizmet etsin. Ebu Talha beni terkisine alarak Hz. Pey
gamber'e goturdu. Ben de Rasulullah (s.a.) ne zaman bir yerde konak
larsa ona hizmet ederdim. Enes ibn Malik hadisde der ki; sonra Pey-
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gamberle beraber gittik. Ve Uhud dag1 gorfuldu. Hz. Peygamber; «i§te 
§U dag, o bizi sever, biz de onu severiz.n dedi. Medine gorUlunce buyur
du ki : «Allah'Im ibrahim'in Mekke'yi haremgah kl.ld1g1 gibi, ben de 
bu §ehrin iki dagmm arasm1 haremgah k1hyoruni. Allah'1m onlann 
olr;Ulerini mubarek k1l. Allah'1m onlarm olr;Ulerini mubarek k1l.n Bu
hari ve Muslim'in bir ba§ka ifadesinde ise bu son klSlm §Oyledir : Al
lah'Im onlarm olr;Ulerini mubarek k1l, Allah'1m onlarm sa'lanm (bir 
tur olr;ek) mubarek kll ve muddlerini (bir tur olr;ek) mubarek klb 
Buhari Medine halkm1 kastediyor diye ilave eder. 

Buhari ve Muslim'in rivayetine gore Enes ibn Malik der ki; Ra
slilullah (s.a.) §Oyle buyurdu: Allah'1m Medine'yi, Mekke'yi k1ld1gmm 
iki katl mubarek kll. Abdullah ibn Zeyd ibn As1m, Rasulullah (s.a.) 
dan nakleder ki; . o §Oyle buyurmu§tur : Hz. ibrahim Mekke'yi harem
gah klld1 ve oras1 ir;in dua etti. Ben de Medine'yi haremgah k1hyorum. 
T1pk1 ibrahim'in Mek,ke'yi haremgah kllmas1 gi:bi. ibrahim nasll Mek
ke ir;in dua ettiyse ben de Medine'nin Ol~egi ir;in dua ettim. 

Ebu Said (r.a.) rivayet eder ki, Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: 
Allah'1m, ibrahim Mekke'yi haram klld1 ve orayi haremgah yaptl, ben 
de Medine'yi haremgah k1ld1m. Ve oramn iki dag yolunun arasmda 
kan ak1tllmasm1, sava§ ir;in silah ta§mmasml ve hayvan otlatmanm 

. d1§mda agacmm kesilmesini haram k1ld1m. Allah'1m Medine'mizi bize 
miibarek kll, Allah'1m olr;egimizi bize mubarek k1l, Allah'1m miiddii
miizu (bir tUr olr;ek) bize mubarek kll, Allah'1m her berekete iki bere·· 
ket daha kat. Bu hadisi, Muslim bOyle rivayet eder. Medine'nin harem .. 
gah olU§U konusunda pek r;ok hadis vard1r. Biz sadece bu hadislerden 
Hz. ibrahim'in Mekke'yi haremgah kih§Iyla alakah olanlan irad ettik. 
<;unku bunda ayeti kerimeye mutabaka,t vard1r. 

Allah Teala'nm Mekke'yi goklerin ve yerin yaratllmasmdan once 
haremgah klld1gm1 gosteren bir r;ok hadis-i §erif bulunmaktad1r. Nite
kim Buhari ve Muslim'de varid olduguna gore; Abdullah ibn Abbas, 
Rasulullah (s.a.) m Mekke'nin Jethi gunu §oyle dedigini bildirir: Dog
rusu bu §ehri Allah gOkleri ve yeri yaratt1g1 gun haram k1lm1§tl. Ve o 
Allah'm haram klll§l ile k1yamet gunune kadar haramd1r. Bana da 
ancak gunun birkar; saatinde helal k1lmd1. K1yamet gunune kadai 
oras1 Allah'm haram klh§l ile haramd1r. Dikeni kopanlmaz, av1 urku·· 
tUlmez, kar;ag1 yakalanmaz. Ancak tanmanlar mustesnad1r. Ya§ mey
vesi kopanlmaz. ibn Abbas der ki; ya RasUlullah ancak boyac1lar ve 
evler ir;in kopanlan izhcr (Mekke ayng1, ho§ kokulu bir aga<;) mfistes
na degil mi? deyince Hz. Peygamber, o mustesna buyurdu. Bu laf1z 
Muslim'indir. Buhari ve MU.Slim'de aym rivayet, Ebu Hureyre'den de 
varid olmu§tur. Buha.n bundan sonra Eban ibn Salih'in ... Safiyye Bint 
f;leybe'den, Rasulullah (s.a.) m aym §eyleri soyledigini duydugunu. riva-
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yet eder. Buhari'nin naklettigi bu hadisi imam Ebu Abdullah ibn Mace, 
Safiyye Bint ~eybe'den naklederler: Ben Rasulullah (s.a.) m Mekke' 
nin fethi giinii okudugu hutbede §oyle dedigini i§ittim : Ey insanlar 
Allah Mekke'nin haremini gokleri ve yeri yaratt1~ giin haram kilmi§
tir. Ve k1yamete kadar da oras1 haramd1r. Agac1 kopanlmaz, av1 iirkii
tiilmez, buluntusu almmaz. Ancak tamnmas1 hali miistesnad1r. ibn 
Abbas der ki; bir de Mekke ayng1 (Mekke samaru) miistesnad1r. Qiin
ku o evler ve boyac1lar i<;indir. RasUlullah (s.a.) buyurdu ki ancak Mek
ke ayng1 miistesnad1r. 

Ebu ~iireyh el-Adevi der ki; ben Mekke'ye elc;iler gonderen Amr ibn 
Said'e dedim ki; ey emir, bana izin ver de sana Rasulullah (s.a.) m 
Mekke'nin fethinin ertesi giinii soylemi§ oldugu bir sozii aktaray1m. 0 
sozii iki kulag1m dinledi, kalbim saklad1 ve Rasulullah'm konu§tugu 
a.nda iki goziimle onu goriiyordum. 0 Allah'a hamd ii sena ettikten son
ra buyurdu ki; Mekke'yi Allah haram kilmi§tlr, insanlar degil. Dola
YlSiyla Allah'a ve ahiret giiniine inanan bir ki§inin orda kan ak1tmas1 
helal olmaz. Oramn agac1 kopanlmaz. Birisi, Rasulullah (s.a.) m orada 
sava§ma ruhsatlm ald1gm1 soylerse, ona deyiniz ki; dogrusu Allah Ra
JSU.liine bu izni verdi, size degil. Bana da giiniin bir saatinde musaade 
etti. Ve bu giin oranm haram olu§u tlpk1 diin oldugu gi:bi yeniden don
mii~tiir. Haz1r bulunan, bulunmayana teblig etsin._ Ebu ~iireyh'a den
di ki; Amr sana ne dedi? Ebu ~iireyh dedi ki; ey Ebu ~iireyh ben onu 
senden daha iyi bilirim. Dogrusu harem-i §erif bir asiyi S1gmd1rmaz. 
Bir kanhy1 ka<;1rmaz. Bir suc;luyu firar ettirmez, dedi. Bu hadisi Buhari 
ve Muslim bu laf1zla rivayet etmi§lerdir. Bu durum bilindikten sonra, 
Allah Teala'nm Mekke'yi gokleri ve yeri yaratt1g1 giin haram kild1gm1 
belirten hadisler arasmda bir c;eli§ki yoktur. Qiinkii ibrahim (a.s.) Al
lah'm bu hiikmiinii teblig etmi§ ve oray1 haremgah k1ld1gm1 belirtmi&· 
tir. Mekke, Hz. ibrahim'in orada ev yapmazdan once de haram bir belde 
idi. Hz. Adem heniiz toprak §eklinde iken Hz. Peygamberin hatem-i 
Enbiya oldugu yaz1lm1§ idi. Bununla beraber tbrahim (a.s.) : «Rabbtmiz 
onlara kendi aralannda bir peygamber gander.» buyurmu§tu. Ve Allah 
Teala da daha onceki ilim ve takdirine binaen ibrahim'in duasm1 kabu1 
etmi§ti. Bunun ic;in hadiste varid olur ki; RasUlullah (s.a.) a sahabe-i 
gtizin; ilk durumun hakkmda bize haber ver dediklerinde, Rasulullah 
(s.a.) §6yle buyurmu§tur: Atam ibrahim'in duas1, Meryemoglu Isa'nm 
mtijdesi ve annemin kendisinden bir nur sudur edip ~am konaklanm 
aydmlatt1gm1 gormii§ olmas1d1r. in§aallah bu konu ilerde gelecektir. 

Mekke'nin Medine'den iistiin oldugu gorii§ii Cumhur'un kanaati
dir. Medine'nin Mekke'den iistiin oldugu gorii§ii ise, imam Mark ve 
taraftarlarmm kanaatld1r. in§aallah delilleriyle ba§ka bir yerde zikre
dilecektir. Giiven ve i'timad1m1z Allah'ad1r. 
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Allah Teala, Halili ibrahim'in dilin ien naklen §oyle buyurmaktad1r : 
<cRabblm, bura.s1m emniyetli bir §ehir yap, her tiirlii korkudan kont. 
Halk1 endi§e duyma.sm.» Nitekim Allah Teala §er'an ve takdiren bunu 
gert;ekle§tirmi§tir. Ayet-i kerime'de «Kim de oraya girerse emin olur» 
buyurmu~tur. Bir ba§ka ayet-i kerime'de ise §oyle buyurmu§tUr: <<Onlar 
gormezler mi ki biz oray1 emin bir harem k1ld1k. Kendilerinin etrafm
daki insanlar oraya ii§ii§iirler.» (Ankebut, 67) Mekke'de sava§manm ha
ram k1lmdlg1 konusundaki hadisler yukanda g~mi§ti. Miislim'in sa
hih'inde Cabir'den nakledilir ki, o Ra.sUlullah (s.a.) m §dyle dedigini 
duymu§: Mekke'de hit;bir kimsenin silah ta§1ma.s1 helal olmaz. Allah 
Teala bu surede de Mekke'nin emin bir bel de olmasm1 ibrahim'in di · 
linden belirtmi§tir. ibrahim boyle istemektedir. <;iinkii o heniiz Ka' 
be'yi bina etmemi§tir. ibrahim suresinde ise Cenab-1 Allah §oyle buyu
rur: «Hani ibrahim demi§ti ki; Rabb1m, bu beldeyi emin kll.» Orada 
bu ifade uygun dii§iiyordu. <;iinkii -Allah en iyiyi bilir ya-- bu dua 
Ka'be'yi yapt1ktan sonra vuku bulmu§tur. Mekke'nin yerle§me mahalli 
olma.smdan ve ismail (a.s.) den oniit; ya§ kiit;iik olan ishak'm dogu
§Undan .sonra Hz. ibrahim bu duay1 yapml§tl. Bunun it;in duamn so
nunda : «Hamd olsun 0 Allah'a ki bana ya§ll oldugum halde ismail ve 
ishak'1 lutfetti. Muhakkak ki Rabb1m duayi i§itendir.» buyurulmu§tur. 
Aynca; 

«Ve halkmdan Allah'a, ahiret giiniine iman etmi§ olanlan mah
s(tllerle nz1kland1r. Allah da «Kafir olam k1sa bir zaman it;in get;indi
ririm. Sonra onu cehennem azabma zorlanm, bu ne kotii bir sonut;» 
buyurmu§tur.» denilmi§tir. 

Ebu Ca'fer el-Razi, Rebi' ibn Enes'den, Ebu'l-Aliye'den, Ubeyy ibn 
Ka'b'dan nakleder ki; «Kafir olam k1sa bir zaman it;in get;indiririm. 
Sonra onu cehennem azabma zorlanm ... Ne kotii. bir sonuc;» ayeti 
Allah Teala'mn kavlidir. Miicahid ve ikrime'nin gorii§ii de budur. ibn 
Cerir'in dogru kabul ettigi gorii§ de budur. Ba§kalan da bunu Hz. ib
rahim'in duasmm devann saym1§lard1r. Nitekim Ebu Ca'fer, Rebi'den, 
Ebu'l-Aliye'den nakleder ki o, ibn Abbas'm, bu k1smm ibrahim'in dua
smm devam1 oldugunu soylemi§tir. Hz. ibrahim, Rabb1ndan kiifreden
leri k1sa bir sure ge<;indirmesini istemektedir. Ebu Ca'fer, Leys ibn Ehu 
Siileym kanallyla Miicahid'den nakleder ki «Kafir olam k1sa bir zamari 
i<;in get;indiririm.» ayetiyle kiifredeni de flZlklandmnm, ancaik «SOnra 
onu cehennem azabma zorlanm.» buyurmu§tu. 

. Zalimler Allah'm Ahdine Eremezler : 

Muhammed ibn ishak der ki; Allah'm bildirdigine gore; kendisi
nin s9yundan da gelse zalimlerin a.sla Allah'm ahdine eremeyeceklerin~_ 
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bgrenince, Allah'a ve onun sevgisine baglanarak Hz. ibrahim Allah'm 
velayet sahibi olmalanm istemedigi ki§iler i~in dua etmekten vazge~ln
ce, Allah Teala'da; «kufredenlere gelince, ben hem iyileri, hem de ko
tiileri nz1kland1nnm ve onlan k1sa ibir zaman i~in ge~indiririm . » bu
yurmu§tur. Hakim ibn ismail. .. ibn Abbas'm «Rabb1m burasm1 emni
yetli bir §ehir yap ve halkmdan Allah'a, ahiret giinune iman etmi§ olan
lan mahsullerle riZlklandlr» ayeti konusunda §Oyle dedigini nakleder : 
Hz. ibrahim nzkm sadece mu'minlere verilmesini istiyordu. Allah Teala 
bunun uzerine ben mu'minleri riZ1kland1rdlg1m gibi, kafirleri de riZlk· 
landlrmm. Hi~bir yaratlk yaratlp da onu nziklandirmamam olur mu? 
buyurmu§tur. Ancak «onlan bir sure nziklandinr, sonra cehennem aza
bma suruklerim. Bu ne kotu bir sonu~tur» buyurmu§tur. Sonra ibn Ab
bas §U ayeti okumu§tU : «Her ikisine de yardlm ederiz. Bunlar da onlar 
da, Rabbmm lutfundand1r. Rabbmm lutfu saklanml§ degildir.» Bunu 
ibn Merduyeh rivayet eder. ikrime ve Mucahid'den de benzer §ekilde 
bir rivayet nakledilir. Bu, Allah Teala'mn §U kavl-i-celil'i gibidir : «Dun
yada az bir muddet ge~inme vard1r. Sonra donu§leri Bizedir. Sonra ku
fiirlerine kar§Illk onlara ~etin azab1 tattlracag1z.» (Yunus, 70) 

«Kim de kufrederse onun kufru seni uzmesin. Onlarm donu§u 
Bizedir. 0 ·zaman, yaptlklanm kendilerine haber veririz. Allah ka1b
lerde olam §Uphesiz ·bilir. Onlan az bir sure ge~indirir, sonra da agtr 
bir azaba SUfUkleriZ.H (Lukman, 23- 24) 

«Eger butiin insanlarm bir tek ummet olmakta birle§melerini on
lemek istemeseydik, Rahman olan AHah'1 inkar edenleri, evlerinin ta
vanlanm, uzerinde yukseldikleri merdivenleri, evlerinin kapllanm, uze
rine yaslanacaklan kerevetleri gumu§ten yapar ve altm bezeklerle i§
lerdik. Bunlarm hepsi ancak dunya hayatmm ge~imligidir. Ahiret, 
Rabbmm katmda muttakiler i~indir. » (Zuhruf, 33- 35) 

«Kafir olam k1sa bir zaman i~in ge~indiririm, sonra onu cehennem 
azabma zorlanm. Bu ne kotu- bir sonu~tur_,, Diinya hayatmda gec,;1n
dirdikten ve dunyanm golgelerini uzerine yayd1ktan sonra cehennem 
azabma ,zorlanm. Onun varacag1 sonu~ ne kotudur. Yani Allah onlara 
muhlet verir. Sonra da kudretli ve azim bir hukumdarm yakalayi§l ile 
yakalar. Nitekim bir ayet-i kerime'de §6yle buyurur: «Nice kasabalara 
zalim olduklan halde muhlet verdim. Sonra onu yakalad1m. Donu§, Ba
na'dlr_,, 

Buhari ve Muslim'in sahih'inde varid olur ki; eziyetlere Allah'dan 
daha ~ok sabreden bulunamaz. Kullar, Allah'a ~ocuklar isnad ediyor-

. lar. Buna kar§Ihk Allah, onlara nz1k ve s1hhat lutfediyor. Buhari'nin 
sahih'inde varid olur ki; Allah Teala zalime muhlet verir. Sonra onu 
bir kere yakalaymca bir daha b1rakmaz. Ve ardmdan Rasulullah §U 
ayeti okumu§tur : «Rabb1m'm zalim olan kasabalan yakalad1g1 zaman 



552 iBN KESIR (Ciiz: 1, SOre: 2 

ki yakalayi§l boyledir i§te. Muhakkak ki O'nun yakalayuj~ ac1 ve §id
detlidir.n 

Ka'be'nin Temelleri : 

«Hani ibrahim, Ka'be'nin temellerini ismail ile birlikte yiikselti
yordu ve diyordu ki; Rabb1nnz bizden kabul buyur. ~iiphesiz ki Sensin 
Sen, Semi', Alim.n Allah Teala buyuruyor ki; Ya Muhammed kavmine 
ibrahim ve ismail (a.s.) in Ka'be'nin teme}ini yiikselttikleri demi ha
tlrlat. Onlar, «Rabb1m1z bizden kabul buyur, §iiphesiz ki Sensin, Sen, 
Semi', Alimn diyorlardl. Onlar salih bir amel i§liyor ve Allah'tan bu 
amellerinin kabul edilmesini umuyorlard1. Nitekim ibn Ebu Hatim .. . 
Viiheyb ibn el-Verd'den nakleder ki; o bu ayeti okumu§, sonra agla
yarak §oyle demi§ : «Ey Rahman'm Halil'i, Sen Rahman'm evinin di
reklerini yiikseltiyordun ve kabul olmamasmdan endi§e ediyordun. Bu 
durum Allah Teala'nm samimi mii'minlerin durumunu naklettigi gibi
dir. Nitekim Allah Teala §oyle buyurur : «Onlar ki verecekleri §eyleri 
verirler ve kalbleri korku ve endi§e i<;erisindedir. Hem sadakalan, na
fakalan ve kurbanlan takdim ederler, hem de kabul olmamasmdan 
korkarlar.n Nitekim Hz. Ai§e'den nakledilen sahih hadis ilerde gele
cektir . 

Baz1 miifessirler de dediler ki; Ka'be'nin direklerini yiikselten ib
rahim, dua eden de ismail'di. Dogrusu her ikisi birlikte yap1yor ve soy
lilyorlardl. Nitekim az sonra a<;1klamas1 gelecektir~ Buharl bu konuda 
bir hadis rivayet ediyor ki once bunu irad edecegiz, sonra bu konuyla 
ilgili haberleri nakledecegiz. 

Hicaz <;ollerinde Hacer ve ismail : 

Buhari merhum der ki ; Bize Abdullah ibn Muhammed ... ibn Ab
bas (r.a .) dan nakleder ki, o §oyle demi§ : 
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((Kadmlardan ilk kemer ku§anan ismail (a.s.) in annesidir. 0 ke
mer ku§anarak Sara'nm kendisi iizerindeki etkisini silmek istemi§tir. 
Sonra ibrahim onu ve oglu tsmail (a.s.) i emzikli iken getirip mescidin 
iist tarafmdaki zemzemin kenarmda bulunan Beytullah'm yanma koy
du. 0 giin Mekke'de kimse yoktu. Ve orada su da bulunmuyordu.ibra
him her ikisini oraya koydu ve ic;inde hurma ve su bulunan bir ka:b1 
yanlanna b1raktl. Sonra Hz. ibrahim oradan aynld1. ismail'in anas1 
O'nun pe§ine dii§tii ve dedi ki; ey ibrahim hic;bir insamn ve e§
yamn bulunmad1g1 bu vadide bizi b1rak1p nereye gidiyorsun? Bu so
ziinii b~ k~ kez tekrarlad1. Hz. ibrahim ona hie; baknnyordu. Bunun 
sana Allah m1 boyle emretti? deyince Hz. ibrahim, evet dedi. Bunun 
iizerine kadm oyleyse bizi helak etmez, dedi ve tekrar di:indii. ibrahim 
(a.s.) onlarm goremiyecekleri bir yere vannca yiiziinii Ka'be'ye dogru 
dondiirerek elini kaldmp §U duay1 okudu : ((Rabb1m1z ben c;ocuklanm
dan kimini namaz kllabilmeleri ic;in senin mukaddes evinin yanmda 
<;orak bir vadiye yerle§tirdim. RabblmiZ insanlarm goniillerini onlara 
meylettir. ~iikretmeleri ic;in onlan mahsullerle nz1kland1r.n (ibrahim, 
37l ismail'in annesi c;ocugunu emziriyor ve k1rbadaki sudan da ic;i
yordu. Kadm susad1, c;ocuk susad1. Kadm iimitle ona bak1yordu. Sonra 
k1zarak kalkt1. Arkasmda en yakm arazinin Safa tepesi oldugunu gor
dii ve oraya dogru kO§tu. Sonra vadiye yoneldi. Bir kimseyi gi:irebilir 
miyim diye bak1yordu. Ama kimseyi gi:iremedi. Safa'dan indi. Vadiye 
ula§tlgmda elbisesinin bir kenanm kald1rd1. Sonra yorulmu§ insanlarm 
ko§U§U gibi kO§tU ve vadiyi gec;erek Merve'ye geldi. Ve orada durdu. 
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Sonra birini gorebilir miyim diye ~evreye baskb. Fakat kimseyi gore
medi. Yedi kere bOyle yaptl. ibn Abbas der ki; Rasulullah (s.a.) buyur
du ki: i§te insanlar Safa ile Merve arasmda bunun i~in ko§arlar. (*) 

Merve'nin yanma gelince yiiksek bir ses i§itti. Kendi kendine sus, 
dedi. Sonra dinledi. Yine bir ses duydu. ((i§ittim, senin yanmda yard1m 
edecek bir §ey var nn?» dedi. Bakt1 ki bir melek zemzemin oldugu yer
de. Ayag1yla yeri kaz1yordu veya kanad1yla. Birden su ~lk1verdi. is
mail'in annesi suyun birikmesi i~in ~evresini yiikseltmeye ba§ladL Ve 
eliyle suyu avu~ avu~ ahp kabma doldurdu. 0 doldurduk~a su kaym
yordu. ibn Abbas dedi ki Rasulullah (s.a.) §6yle buyurdu: Allah is
mail'in annesine merhamet etsin, b1raksayd1 zemzemi -veya suyu 
avu~lamasayd1 dedi- Zemzem akar ~e§me olurdu. ibn Abbas der ki: 
Kadm hem i~ti hem ~ocugunu emzirdi. Melek ona suyun kaybolma
smdan korkma, dedi. <;iinkii burada §U ~ocuk ve babas1 Allah Azze ve 
Celie i~in bir ev yapacaklar. Allah Azze ve Celie kendine mensub alan
Ian helak etmez. Ka'be tepe gibi yerden biraz yiiksek~eydi. Sel gelir, ba
zan sagmdan, bazan solund.an ahrd1. Kadm bir siire burada durdu. 
Nihayet Ciirhiim kabilesinden kom§ular geldi. Veya Ciirhiim kabile
sinden bir aile Keda (Mekke'de bir dag adl) yoluyla gelmi§lerdi. Mek
ke'nin alt yanma konaklad1lar. Suya kanat ~1rpan bir ku§ gordiiler 
ve dediler ki: Bu ku§ suyun iistiinde kanat ~1rp1p donmelidir. Muhak
kak bu vadide su olduguna and i~eriz. Bit veya iki gozcii gonderdiler. 
Ve onlar suyu gordiiler, doniip kabilelerine suyun bulundugunu h~ber 
verdiler. Kabile de suyun ba§ma geldi. ismail'in annesi suyun yamn
daydL Yamnda konaklamannza izin verir misin? dediler. 0 evet; anca.k 
suda sizin hakk1mz yoktur, dedi. Onlar da pekiyi dediler. 

ibn Abbas der ki: RasUlullah (s.a.) §Oyle buyurdu : Bu durum is
mail'in annesini sevindirdi. <;iinkii o kalabahktan hO§lamyordu. Kabile 
burada konaklach. Kabilenin diger mensublarma da haber yollad1lar. 
Onlar da gelip burada konaklad1lar. Burada aym kabileden bir~ok ha
ne halk1 oldu. c;ocuk biiyiiyiip onlardan Arap~a ogrendi. c;ocuk biiyii
yiince Ciirhiim kabilesinin hayranhgm1 ~ekti. Ve onu kendileririden bir 
kad1nla evlendirdiler. Nihayet ismail'in annesi oldii. Ve ismail evlen
dikten sonra ibrahim geriye b1raktlklanm gozlemek iizere tekr~r Mek
ke'ye geldi. Fakat ismail'i bulamadL Kansma onu sordugunda, bize bir 
§eyler bulmaya gitti, dedi. Sonra ibrahim ismail'in e§ine hayatlarmdan 
ve durumlanndan sordu. Kadm ~ok kotiiyiiz. ~iddet ve s1kmtl i~indeyiz, 
diyerek dertlendi. ibrahim ona dedi ki; e§in geldigincie benden ona se
lam soyle ve de ki; evinin e§igini degi§tirsin. ismail (a.s.) doniince bir 
§eyler sezer gibi oldu ve kimsecikler geldi mi? dedi. Kadm evet §6yle 

:•> Buhari. Sahib. K. el-Enbiya, · bab : ~. 
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~oyle bir ya§h geldi, Senden sual etti, ben de ona durumu bildirdim. 
Ge~imimizi sordu, ben de ona §iddet ve s1kmt1 i~inde oldugumuzu bil
dirdim, dedi. ismail sana bir §ey tavsiye etti mi? dedi. Kadm evet, sana 
selam soylememi buyurdu ve evinin e§igini degi§tirmeni, soyledi. ismail 
i§te o babamd1r. Bana, senden aynlmam1 buyurmu§. ~imdi ailene don 
diyerek e§ini bo§ad1 ve aym kabileden bir ba§ka kadmla evlendi. Allah'm 
istedigi bir si.ire ibrahim onlardan uzak kald1. Sonra tekrar geldi yine 
ismail'i bulamad1. E§inin yamna vanp ondan sual etti. Kadm, bize bir 
§ey bulmak i.izere di§an ~1ktl, dedi. ibrahim, nasilsm1z? diyerek ge
~im1erini ve hallerini sordu. Kadm ~ok iyi ve bolluk i~indeyiz, diyerek 
Allah Azze ve Celle'ye hamd i.i senada bulundu. ibrahim ne yersiniz? 
dediginde, kadm et dedi. ibrahim ne i~ersiniz? dediginde, kadm su dedi; 
Ibrahim, Allah'1m onlara eti ve suyu mi.ibarek k1l, dedi. Hz. Peygamber 
buyurdu ki; o gi.in heni.iz bugdaylan yoktu. Eger bugdaylan olsayd1 ib
rahim bugday1 i~in de dua ederdi. Hz. Peygamber buyurdu ki: Onlar 
Mekke'nin di§mda sadece et ve su ile ge~iniyorlardl. ibrahim kadma 
e§in geldiginde benden ona selam soyle ve de ki ; evinin e§igini iyice 
peki§tirsin, dedi. ismail (a.s.) eve geldiginde kimsecikler geldi mi? diye 
sordu. Kadm evet guzel yi.izli.i bir ihtiyar geldi, diyerek adam1 ovdi.i. 
Seni sordu ve ben senden haber verdim. Ge~imimizin nas1l oldugunu 
sordu, ben de iyi, dedim. ismail, sana bir §ey tavsiye etti mi? dediginde, 
kadm evet sana selam soyledi. Ve kapmm e§igini saglamca k1lmam 
buyurdu, dedi. ismail i§te o, babamd1r, e§ik de sensin. Sana s1k1ca sa
nlmami emretti, dedi. Sonra ibrahim Allah'm diledigi bir si.ire durdu 
ve tekrar yanlarma geldi. ismail zemzem yakmlarmda golgelikli bir 
agacm altmda okunu yontuyordu. ibrahim'i gori.ince ayaga kalktl ve 
ogulun babayla, babamn ogulla yaptlg1 §eyleri yaptllar. Sonra dedi 
ki; ey ismail Allah bana bir §ey emretti. ismail Rabb1m Azze ve Celie 
sana ne emrederse yap, dedi. Ibrahim bu konuda bana yard1m eder 
misin? dedi. ismail, evet yard1m ederim dedi, ibrahim, Allah bana §U
raya bir ev yapmam1 emretti, dedi. Ve ~evrelerinde bulunan yi.iksek~e 
bir yeri gosterdi. i§te orada Beytullah'm direklerini yi.ikselttiler. is
man ta§ .getiriyordu. ibrahim de yap1yordu. Bina yi.ikselince bu ta§I 
getirdi ve oraya koydu. Ibrahim onun i.izerine ~1karak binay1 yapl
yordu, ismail de ona ta§ uzatlyordu. Ve ikisi birlikte: <<Rabb1m1z biz
den kabul buyur. ~i.iphesiz ki Sensin Sen, Semi' Alim» diyorlard1. ibn 
Abbas der ki; Ka'be'nin etraf1ru doni.inceye kadar evi yaptllar ve hem 
<cRabblmlz bizden kabul buyur. ~i.iphesiz ·ki Sensin Sen Semi', Alimn 
diyorlardL Bu hadisi ibn Ebu Hatim, Ebu Abdullah Muhammed ibn 
Hammad ez-Zahrani'den, ibn Cerir de Ahmed ibn Sa·bit el-Razi'den 
rivayet ederler. Ve her iki rivayet te Abdi.irrezzak'dan ozet olarak nak
ledilir. 
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Ebu Bekr ibn Merduyeh der ki; bize ismail ibn Ali ... Kesir ibn 
Kesir'den §oyle dedigini nakletti. Bir gece mescidin iistiinde ben, Os
man ibn Ebu Siileyman, Abdullah ibn Abdurrahman ve daha ba§ka bir 
toplulukla birlikte Said ibn Ciibeyr'in yamnda bulunuyorduk. Said ibn 
Ciibeyr dedi ki; beni gormeden istediginizi sorun. Onlar makam nedir? 
diye sorduklannda, Said onlara, ibn Ahbas'm bu hadisini anlatmaya 
ba§ladl ve hadisi uzun uzad1ya nakletti. 

Zemzem'in Kaynayi§I : 

Sonra Buhari der ki; bize Abdullah ibn Muhammed ... Said ibn 
Ciibeyr kanahyla ibn Abbas'tan nakleder ki, o §6yle demi§ : ibrahim 
ile ailesi arasmda olanlar olduktan sonra, ibrahim, ismail'i ve anne
sini alarak bir su k1rbas1yla beraber yola <;1ktl. ismail'in annesi k1rbadan 
su ic;iyor ve meydana gelen siitii c;ocuguna ic;iriyordu. Nihayet Mek
ke'ye geldiler. ibrahim, ismail ile annesini biiyiik golgelikli bir agacm 
altina koydu. Sonra kendi ailesine dogru yola koyuldu. ismail'in an
nesi ibrahim'in pe§inden ko§arak Keda' (Mekke'de bir dag) ya kadar 
geldiklerinde arkasmdan ((ey ibrahim, bizi kime b1rak1yorsun?)) diye 
seslendi. ibrahim, Allah Azze ve Celle'ye, deyince kadm; Allah'm em
rine nza gosterdim, dedi ve geri dondii. Kadm, k1rbadan su ic,:iyor, 
meydana gelen siitii c;ocuguna ic;iriyordu. Nihayet kubadaki su bitti. 
Kadm gidip bakmsam, belki bir~ne rastlanm dedi, ve kalktl gitti. Sa
fa'ya <;Iktl. Bir ki§iye rastlar m1y1m? diye baktl, kimselere rastlamad1. 
Vadiye gelince ko§arak Merve'ye dogru gitti. Ve bunu birkac; kere yap
tl. Sonra c;ocugun yamna vanp bakay1m ne yaptl acaba? dedi. Onun 
yamna vard1. Ve bakt1 ki c;ocuk oldugu gibi duruyor. Sanki oliim so
lugu veriyordu. ic;i rahatlamadl ve gidip yiicelere baksam, belki birine 
rastlanm, dedi. Ko§UP Safa'ya <;1ktl, baktl, bakt1 kimseyi goremedi. 
Yedi kez ooylece gitti geldi. Sonra gidip baksam c;ocuk ne haldedir, de
di. Ve birden bir ses i§itti. Ve yapabilecegin iyilik varsa yard1ma ko§ 
dedi. Bir de baktl ki Cebrail (a.s.). ibn Abbas diyor ki; c;ocuk topu
guyla yere vurdu ve yerden su fl§klrdL ismail'in annesi deh§ete kap1ld1 
ve suyun oldugu yeri kaz1yor, kaz1yordu. ibn Abbas dedi ki; Ebu'l-Kas1m 
Muhammed Mustafa (s.a.); eger kadm b1raksayd1 su ac,:1ga <;Ikacaktl 
buyurdu. ibn Abbas dedi ki; kadm suyu ic;iyor ve meydana gelen siitii 
c,:ocuga emzirtiyordu. ibn Abbas dedi ki; vadinin ortasmda Ciirhiim 
kabilesinden bir topluluk g~iyordu. Deemer ki; ku§ ancak suyun ol
dugu yerde bulunur. Ve bir gozcii gondererek suyun olup olmad1gma 
baktlrdllar. GOzcii suyu goriince gelip onlara haber verdi. Onlar da su
yun oldugu yere gelip dediler ki; ey ismail'in annesi, seninle birli~te 
olmam1za - veya seninle beraber oturmam1za- izin verir misin? Sonra 
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~acuk biiluga erdi ve anlardan bir kadmla evlendi. tbn A·bbas der ki, 
sanra Ibrahim (a.s.) ailesine dedi ki; ben b1raktlklarm1 goriip de ge
leyim. Geldi, selam verdi ve Ismail nerededir? dedi. E§i avlanmak i~in 
gitti, deyince Ibrahim, geldiginde ana de, evinin e§igini degi§tirsin. 
ismail geldiginde kadm ona durumu haber verince, Ismail; i§te sen 
osun, ailene git dedi. ibn Abbas der ki; sonra tekrar ibrahim ailesirie, 
b1raktlklanm1 gidip goreyim, dedi. Geldi ve ismail nerede? dedi. E§i 
avlanmak i~in gitti. Oturup bir §eyler yemez, i~mez misin? dedi. ibra
him, ne yer ne i~ersiniz? dediginde, kadm yiyecegimiz et, i~ecegimiz 
sudur, dedi. ibrahim Allah'1m anlann yiyecek ve i~eceklerini kendileri
ne miibarek k1l, dedi. ibn Abbas der ki; Ebu'l-Kas1m Muhammed Mus
tafa (a.s.) buyurdu ki: Bereket ibrahim'in duas1d1r. ibn Abbas der ki: 
Sanra ibrahim gidip b1raktlklanrm goriip geleyim, dedi. Geldi~ zemze
min arkasmda ismail'e rastlad1, o ok yantuyordu. ibrahim dedi ki; ey 
ismail, Rabb1m Azze ve Celle bana kendisi i~in bir ev yapmam1 em
retti. ismail Rabbm Azze ve Celle'ye itaat et, dedi. ibrahim senin de 
bana yard1m etmeni emre•tti, deyince, ismail o zaman yapay1m, dedi 
veya benzeri bir §ey soyledi. Kalktllar ve ibrahim binay1 yapmaya ka
yuldu. ismail de ana ta§ uzatlyardu. Ve ikisi birlikte : «Rabb1m1z biz
den kabul buyur. ~iiphesiz ki Sensin Sen, Semi', Alim.» diyorlard1. Ni
hayet bina yiikseldi ve ihtiyar ta§ ta§Imaktan bitkin dii§tii. ibrahim 
ma:kammm yamndaki ta§m iizerine ~1ktl. ismail de ona ta§ uzat1yor- · 
du. Ve ikisi birlikte «Rabb1m1z bizden ka;bul buyur .. . » diyarlardl. Bu 
iki rivayeti her iki §ekliyle de Buhari peygamberler kitabmda zikreder. 
Ne gariptir ki, Hafiz Ebu Abdullah Hakim, bu hadisi el-Miistedrek isim
li eserinde Ebu Abbas el-Asamm kanallyla... ibrahim ibn Nafi'den 
rivayet eder ve Buhari ve Miislim'in §artlarma gore bu hadis sahihtir, 
ama her ikisi de bu rivayeti tahric etmemi§lerdir, der. Halbuki Buhari 
goriildiigii gibi i'brahim ibn Nafi'nin hadisini k1saltarak nakletmi§tir. 
<;iinkii a kurban boliimiinii zikretmemi§tir. Buhari'nin sahih'inde varid 
olur ki, koyunun iki baynuzu Ka'be'de as1h imi§. Ve yine ibrahim 
(a.s.) in Mekke'de ailesini burak ile acele alarak ziyaret edip sanra 
mukaddes beldedeki ailesine dondiigii zikredilir. Allah en iyisini bilen
dir. Allah bilir ya bu hadis merfudur. Ancak ibn Abbas, Rasulullah 
(s.a.) dan hadisi sahih olarak rivayet etmi§tir. 

Mii'minlerin emiri Ali ibn Ebu Talib'ten bu konuda yukardaki 
rivayete k1smen muhalif olan bir rivayet varid almu§tur. Buna gore, 
ibn Cerir der ki; Bize Muhammed ibn Be§§ar ... Ali ibn Ebu Talib'den 
nakletti ki; a §Oyle demi§: ibrahim (a.s.) Ka'be'yi yapmakla emrolu
nunca, ismail ve Hacer ile birUkte yurdundan ~1ktl. Hz. Ali der ki, 
Mekke'ye geldiginde Beytullah'm aldugu yerde ba§mda buluta benzer 
bir §ey goriindii. Onunla kanu§tug~nda ,bulut dedi ki; ey ibrahim, gol-
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genin oldugu yerde bina et. Veya golgenin oldugu kadar yap, dedi. Ne 
fazla ne eksik. Binay1 yaP.mca gitti, ismail ile Hacer'i orada b1rakt1. 
Hacer dedi ki; ey ibrahim bizi kime b1rak1yorsun? 0 da Allah'a, dedi. 
Bunun iizerine Hacer git, Allah bizi helak etmez, dedi. Hz. Ali der ki; 
ismail §iddetle susad1. Bunun iizerine Hacer, Safa tepesine ~1kt1 ve bakti 
hi~bir §ey gormedi. Sonra Merve'ye geldi y'ine bir §ey gormedi. Sonra Sa
fa'ya dondii, baktl hi~bir §ey gormedi. Tekrar Merve'ye geldi, yine bir §ey 
gormedi. Tekrar Safa'ya gitti, baktl, bir §ey gormedi. Ve yedi kere boyle · 
yaptl. Sonra dedi ki; ey ismail seni goremeyecegim §ekilde ol. Yamna 
geldiginde ismail susuzluktan ayag1yla bir §eyler ara§tlnyordu. Bu. es
nada Cebrail ona seslendi, sen kimsin? dedi. Kadm, ben Hacer'im, ib
rahim'in oglunun ; anas1, dedi. Cebrail ibrahim, sizi kime b1raktl? de
yince, Hacer, o bizi Allah' a b1raktl, dedi. Cebrail, ibrahim sizi Kafi . 
(olan Allah'a) birakmi§, dedi. Hz. Ali der ki; ~ocuk ayagmm parma
giyla yeri kan§tlrdi ve oradan zemzem ~1ktl. Hacer suyu topluyordu . 
Cebrail ona b1rak, ~iinkii o fazla sudur, dedi. 

Bu ifadeye gore ibrahim, Hacer ve ismail'i b1rak1p gitmezden once 
Ka'be'yi yapml§tlr. Ancak once Ka'be'nin ta§lanm getirip duvanm 
ormii§ olmas1 muhtemeldir. Yoksa biitiiniinii yapnn§ olamaz. <;iinkii 
ismail biiyiiyiince ikisi birlikte biitiiniinii yapm1§lard1r. Nitekim Allah 
Teala bu ayette onu haber veriyor. 

Sonra·ibn Cerir der ki: Bize Hennad ... Halid ibn Ar'ara'dan nak
leder ki; adamm biri kalktl ve Hz. Ali'ye dedi ki; bize Ka'be'den haber 
vermeyecek misin? Oras1 yeryiiziinde yap1lan ilk ev midir? Hz. Ali, ha
yir ilk ev degildir, fakat oras1 yeryiiziinde bereketin konuldugu ilk ev
dir, ibrahim'in makannd1r. Oraya giren emin olui', dedi. istersen sana
oramn nas1l yap1ldigm1 bildireyim, dedi. Allah Teala, Hz. ibrahim'e ba
na yeryiiziinde bir ev yap diye vahyetti. ibrahim, bunun iizerine· ~ok 
Slk1ld1. Allah ona sekinet gonderdi. -Bu iki tarafh durmadan esen bir 
riiz.gard1.- ibrahim ile ismail birlikte yola koyuldular. Nihayet Mek
ke'ye geldiler ve Beytullah'm oldugu yerde konaklad1lar. ibrahim seki
netin durdugu yerde bina yapmakla emrolundu. ibrahim binay1 yapt1. 
Fakat· bir ta§ eksik kald1. <;ocuk gitti bir §eyler ara§tirdl. ibrahim sana 
emrettigim gibi bana bir ta§ bul, dedi. <;ocuk gitti, bir ta§ ald1 ve onu 
ibrahim'e getirdi. ismail Hacer-i Esved'in yerine konmu§ oldtJ.gu:tni 
goriince dedi ki; babac1g1m, sana bu ta§I ·kim getirdi? ibrahim de .. 
bana o ta§I senin binana giivenmeyen getirdi. Cebrail (a.s.) gokten in
dirdi, dedi. Boylece ikisi birlikte binay1 tamamlad1lar. 

ibn Ebu Hatim der ki; bize Muhammed ibn Abdullah ... Ka'b el-Ah
bar'dan nakletti ki, o §Oyle demi§ :Allah yeryiiziinii yaratmazdan k1rk 
y1l once Ka'be suyun iizerinde kopiik gibiydi. Yeryiizii ondan mey~ana 
getirildi. 
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Said der ki; bize Ali ibn Ebu Talip anlatt1 ki; ibrahim (a.s.) Er
miniye'den ge!mi§ti. Ve onun beraberinde orfuncegin agm1 kurmas1 
i~in yer ara§tlrd1g1 gibi evin yerini ara§tlran sekinet vard1. Ka'be'nin 
iizerini, bir ta§l ancak otuz ki§inin kald1rabilecegi ta§lardan temizle
yip ~1kard1. Said der ki; ben, ey Muhammed, Allah Teala «Hani ibra
him Ka'be'nin temellerini ismail ile birlikte yiikseltiyordu.» buyuru
yor deyince Hz. Ali evet o daha sonrayd1, dedi. 

Stiddi der ki; Allah Azze ve Celie ibrahim (a.s.) e oglu ismail ile 
birlikte bir ev yapmalanm emretti. Benim i~in tavaf edenlere, orada 
kalanlara, rtiku ve secdeye varanlara bir ev yapm, dedi. ibrahim (a.s.) 
yola koyuldu ve Mekke'ye geldi. 0 ve ismail birbirleriyle konu§maya 
ba§lad1lar. Evin yerinin neresi olacag1m bilmiyorlard1. Allah kendileri
ne el-Hacuc ( t ~I ) yeli denilen iki kanad1 ve ytlan §eklinde ba§I 
olan bir rtizgar gonderdi. Rtizgar onlara Ka'be'nin ~evresini ve ilk ev
den kalma temellerin bulundugu yeri a\!tl. Tartt§a tartl§a rtizgan iz
le:yerek yeri kazmaya ba§ladtlar. Ve temeli attllar. i§te Allah Teala'mn 
<•Hani ibrahim Ka'be'nin temellerini ismail ile birlikte ytikseltiyordu.>) 
ayetinde soyledigi budur. Ve yine «Hani biz ibrahim'e evin yerini ha
ztrlaml§tlk.>> buyrugunda soylenen de budur: Direkleri dikip Riikn'tin 
bulundugu yere gelince, ibrahim, ismail'e dedi ki; yavrucugum git, 
bana gtizel bir ta§ bul ki buraya koyay1m. ismail, babac1g1m ben yorul
mu§, bitmi§im, ama gidip ara§tlraytm, dedi. Gitti bir ta§ buldu, getir~ 
di. Fakat ibrahim uygun bulmayarak bundan daha gtizel bir ta§ ge
tir, dedi. Gitti, ta§ arad1. Bu s1rada Cebrail ona Hindistan'dan Hacer-i 
Esved'i getirdi. Hacer-i Esved bembeyaz, yakut gibi parlak bir ta§tl. 
Adem onu cennetten birlikte indirmi§ti. Fakat ta§ insanlarm gtinah
lan ytiztinden kararml§tl. ismail ona bir ta§ bulup getirdi. Fakat gel
di ki Hacer-i Esved rtikntin yamnda duruyor. Babac1g1m, o ta§l sana 
kim getirdi? dedi. Hz. ibrahim de send en daha gti~l ti olan birisi ge
tirdi, dedi. ibrahim Rrubb1 tarafmdan imtihan edildigi kelimeleri oku
yarak binay1 yap1yor ve «Rabb1m1z, bizden kabul buyur ... >> diyorlardi. 

Bu Hade Ka'be'nin temellerinin ibrahim ·peygamberden once ya
plldigmt gosterir. Buna gore ibrahim'e bu temeller gosterilmi§ ve hazir
lanmt§tlr. Baz1lan bu gorti§ti kabul ederler. Nitekim imam Abdtirrez
za·k .. . Said ibn Ctibeyr kanahyla ibn Abbas'tan nakleder ki, o, «Hani 
ibrahim Ka'be'nin temellerini ismail ile birlikte ytikseltiyordU.>> aye
tindeki «temellerin» daha onceki evin temelleri oldugunu belirtmi§tir. 
Abdtirrezzak yine der ki : Bize Hi§am ibn Hassan . .. Ata ibn Ebu Re
bah'dan nakletti ki o §Oyle demi§ : Allah Hz. Adem'i cennetten indirin
ce iki ayag1 yerytiztinde ba§l gokytiztinde idi. Gokytizii halkmm soz
lerini ve dualanm i§itiyordu. Onlarla tinsiyet kesbederdi. Melekler onu 
korkuttular ve o da Allah'a dua ve ibadetinde onlan §ikayet etti. Bunun 
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iizerine Allah Teala onu yeryi.izi.ine indirdi. Meleklerin seslerini duy
maymca, Adem yalmzhk . ~ekti ve dua ve ibadetinde Allah'a dertlendi. 
Bunun i.izerine o Mekke'ye yoneltildi. Ayagm1 bast1g1 her yer bir kasa
ba, ad1m1m att1g1 yer de ova idi. Nihayet Mekke'ye geldi. Ve Allah cen
net yakutlarmdan bir yakut indirdi ve bu yakut §U andaki Ka'be'nin 
yerinde idi. Adem bunu tavaf jedip duruyordu ki, Allah ona bir tufan 
gonderdi ve o yakutu kald1rd1. Sonra Hz. ibrahim peygamber olarak 
gonderildi ve orada bina yaptl. i§te Allah Teala'mn <tHani ibrahim'e 
Ka'be'nin yerini haz1rlam1§tlk.» ayetindeki kavil budur. Abdi.irrezzak 
der ki; bana ibn Ci.ireyc, Ata'dan nakletti ki; Hz. Adem §6yle demi§ : 
«B~n meleklerin sesini i§itemiyorum. Sebebi nedir? Allah Teala gi.i
nahlann yiizi.inden, demi§. Oyleyse sen yeryi.izi.ine in ve benim i~in bir 
ev yap da meleklerin gokyi.iziindeki evimi tavaf ettiklerini gordi.igi.in gibi 
oray1 tavaf et, buyurmu§. Halk onun bu evi be§ dagdan yaptl
gmi zanneder. Bu daglar, Hira, Zeytin dag1, Sina dag1, Li.ibnan dag1 ve 
Cudi dag1d1r. Bu evin ~evresi ceylan barmag1 idi. Bu ilk yap1 Hz. Adem' 
in yap1s1d1r. Sonra ibrahim (a.s.) buray1 yeniden yapmi§tlr. Bu riva
yetin Ata'dan nakli sahih ise de, rivayette baz1 yanh§lar vard1r. Allah 
en iyisini bilendir. 

Ka'be'nin ~erefi : 

Yine Abdi.irrezzak der ki; bize Ma'mer, Katade'den nakletti ki o 
§oyle demi§ : Allah Teala Ka'be'yi Hz. Adem'i yeryi.izi.ine indirdigi sira
da onunla birlikte indirmi§tir. Hz. Adem'in indigi yer Hind topragly
dl. Onun ba§I gokte, iki ayag1 yerde idi. Melekler ondan korkunca 
Adem'in boyu altmi§ ziraa di.i§i.iri.ildi.i. Hz. Adem meleklerin sesini ve 
tesbihlerini duyamaymca Allah Azze ve Celle'ye §ikayet etti. Bunun 
i.izerine Allah, ey Adem, Ar§'Imm etrafmda meleklerin tavaf ettigi gibi, 
senin de tavat edecegin bir evi senin i~in yeryi.izi.ine indirdim, buyurdu. 
Melekler, Ar§'Imm yamnda namaz kild1klan gibi, sen de o evin yamnda 
namaz k1larsm. Adem (a.s.) o eve dogru yoneldi. Fakat ad1mlan uza
tJldl. iki ad1mmm arasmda bir ge~it yap1ld1. Bu ge~itler boylece de
vam etti. Nihayet Adem Ka'be'ye geldi ve onu tavaf etti. Ondan sonra 
gelen peygamberler de onu tavaf ettiler. 

ibn Cerir der ki; ibn Humeyd .. . ibn Abbas'tan nakletti ki, o §6yle 
demi§ : Allah TealR Ka'be'yi di.inya yaratllmazdan iki bin yll once suyun 
ruki.inlerinden dart ri.ikni.in i.izerine kondurdu. Sonra yeryiizi.i Ka!be'nin 
altmda yuvarland1. Muhammed ibn ishak der ki; bana ibn Ebu Necih. 
Miicahid ve diger ilim erbabmdan nakletti · ki; Allah Teala Hz. ibra
him'e Ka'be'nin yerini haz1rlaymca ibrahim (a.s.) ~am'dan yola ko
yuldu. Onunla beraber ismail ve ismail'in annesi Hacer de birlikte yola 
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koyuldular. ismail meme emen ku~uk bir ~ocuktu. Bana nakledildigine 
gore; onlar burak'm uzerinde ta§mdilar. Beraberinde Hz. Cebrail var idi 
ve ana Ka'be'nin yerini, Harem-i §erif'in i§aretlerini g6steriyordu. 
Cebrail de Hz. ibrahim ile beraber ~1kt1. Hangi kasabaya ugrarlarsa ib
rahlm burada bir ma'bed yapmakla rru emrolundum ey Cebrail? di
yordu. Cebrail de ge~, diyordu. Nihayet onu Mekke'ye getirdi. Mekke o 
s1rada meyvelikli rahat bir yerdi. Orada · kendilerine Amalika denilen 
Mekke' ve ~evresinin di§mdan alan bir halk bulunuyordu. Ka'be'nin 
yeri ise kipk1z11 bir ktil tepesiydi. Hz. ibrahim, Cebrail'e dedi ki; binay1 
buraya rru yapmakla emrolundum? Cebrail evet, dedi . ve onlan Ka'be' 
nin bulundugu yere indirdi. ibrahim, ismail'in annesi Hacer'e kendisi 
i~in bir ~ardak yapmasm1 emretti. Ve dedi ki: ctRabb1m1z ben ~ocukla
nmdan kimini namaz kilabilmeleri i~in senin mukaddes evinin yanm
da kurak bir vadiye yerle§tirdim. Rabb1m1z, insanlarm gonullerini on
lara meylettir. ~tikretmeleri i~in onlan mahsullerle nz1kland1r.» (Ib
rahim, ·37) 

Abdtirrezzak der ki; bana Hi§am, ibn Humeyd yoluyla Mticahid' 
den nakletti ki o §oyle demi§ :Allah Teala bu evln yerini e§yay1 ya
ratmazdan iki bin sene once yarattl. Temelleri yedinci kat yerdedir. 
Leys ibn Ebu Siileym de Mucahid'den aym §ekilde n2.kl2der, Ka'be' 
nin temellerinin yedinci kat yerde oldugunu bildirir. ibn Ebu Hatim 
der ki; bana babam ... Ulya ibn Ahmer'den nakletti ki, o §oyle demi§ ; 
Ztilkarneyn, Mekke'ye gelmi§ ve ismail ile ibrahim'in be§ dagdan ge
tirdikleri ta§larla Ka'be'yi yapmakta olduklanm gormti§. Onlara, be
nim yerimde ne yapars1mz? demi§. ibrahim biz. emredilmi§ iki kuluz. 
Rabb1m1z bize bu Ka'be'yi yapmam1z1 emretti, demi§. Ztilkarneyn oy
Ieyse iddia ettiginizin belgesini gosterin demi§. Be§ adet koyun getiril
mi§, koyunlar biz ibrahim ile ismail'in emredilen iki kul olduguna 
§ehadet edehz, Ka'be'yi yapmakla emrolundular, derni§ler. Bunun tize
rine Ztilkarneyn; peki raz1 oldum ve kabul ettirn, deyip gitmi§. Ezraki 
de. ccMekke Tarihi>mde der ki; Ztilkarneyn ibrahirn (a.s.) ile birlikte 
Ka'be'yi tav'af etmi§tir. Bu da onun zamammn c;ok eski oldugunu gos
teriyor. En iyisini Allah bilir. 

Buhari merhum ((Hani ibrahim Ka'be'nin ternellerini ismail ile bir
likte ytikseltiyordu .. . » ayeti konusunda der ki ; temeller binamn esasl
dn·. 

ismail ... Hz. Ai§e'den nakletti ki, Rasulullah (s.a.) §oyle buyur
mu§ : Gorrnez rnisin ki, senin kavrnin Ka'be'yi yaparken ibrahirn'in te
rnellerini k1st1lar. Ben dedirn ki; ey Allah'm Rasulu, onu tekrar ibr8.
him'in ternellerine dondiirmeyecek rnisin? Rasulullah buyurdu ki : Eger 
~enin kavmin henuz yeni ktiftir (den donrnii§) olmasayd1 yapard1m. 
Abdullah ibn Orner der ki; eger Hz. Ai§e bu hadisi Rasulullah (s.a.) 
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dan i§itmi§se, Rasulullah (s.a.) m Hicr-i ismail'in ardmda kalan iki 
rukne selam vermeyi terketmesinin nedeni Ka'be'nin butunuyle ibra
h1m (a.s.) in temelleri uzerine kurulmamasmdan dolaYJ. olacagm1 sam
yorum. Buhari, Haec bahsinde bu hadisi Ka'nebi'den rivayet eder. Pey
gamberlerin sozleri bahsinde de Abdullah ibn Yusuf'dan nakleder. Mus
)im ise Yahya ve ibn Vehb'in hadisinden nakleder. Nesei de Abdur
rahman ibn Kas1m'm hadisinden· nakleder ki, hepsi imam Malik'ten 
bu hadisi naklederler. Aynca Muslim sahih'inde Nati'den nakleder ki, 
Abdullah ibn Muhammed; Abdullah ibn Omer'e §6yle demi§ : Ben, Hz. 
Peygamberin Hz. Ai§e'ye §Oyle dedigini duydum. ~ayet senin kavmin 
cahiliyyet devrini - veya kufiir donemini dedi- yeni atlatml§ olma
saydl Ka'be'nin ha.zinelerini Allah yolunda harcard1m ve kap1sm1 yere 
indirir, oraya Hicr'i de sokard1m. Buhari der ki; bize Ubeydullah ibn 
Musa ... Esved'den, ibn Cubeyr bana §oyle dedi diye nakleder : Hz. 
Ai§e sana gizlice ~ok hadis soyluyordu. Ka'be konusunda ne soyledi? 
dedi. Ben de dedim ki; Hz. Ai§e Rasulullah (s.a .) m §oyle buyurdugunu 
soyledi : Ey Ai§e, eger senin kavmin kufiir donemini henuz yeni gegir
mi§ olmasayd1 Ka'be'yi y1kard1m ve ana iki kap1 yapard1m. insanlar 
bir kap1dan girer, bir kap1dan ~1karlar11. ibn Zubeyr boyle yapml§tu. 
Bu hadisi Buhari tek ba§ma bu §ekilde ilim kitabmda rivayet eder. 

Muslim ise Sahih'inde der ki; bana Yahya ibn Yahya .. . Hz. Ai§e' 
den nakletti ki o, §Oyle demi§ : Rasulullah (s.a.) bana dedi ki; eger kav
min kufiirden yeni ~1km1§ olmasaydl Ka'be'yi y1kar ve onu ibrahim'in 
temeli uzerine kurard1m. Muslim der ki ; bana Muhammed ibn Hatim ... 
Said ibn Meyna'dan nakletti ki, o §oyle demi§ : Ben Abdullah ibn Zu
beyr'in §Oyle dedigini i§ittim: Teyzem Hz. Ai§e (r.a .) bana nakletti ki, 
Rasulullah (s.a.) §oyle demi§ : Ey Ai§e eger kavmin §irkten henuz yeni 
91km1§ olmasayd1 Ka'be'yi y1kard1m ve onu yere biti§tiri:·dim. Onun 
i~in biri doguda, biri de babda iki kap1 yapard1m. Ve Ka'be'ye Hicr'den 
alb kula§ daha eklerdim. <;unku Kurey§'liler Ka'be'yi yaparken bura
clan k1smi§lard1r. Bu rivayette de Muslim tek ba§mad1r. 

Ka'be'nin Yeniden Yapllmast : 

ibrahim la.s.) den uzun bir sure sonra ve peygamberin gonderili
~inden be§ y1l once Kurey§'liler K;a'be'yi yeniden bina etmi§lerdi. Rasu
lullah (s.a .) da onlarla birlikte ta§ ~a§Iml§tl. Bu s1rada Hz. Peygam
ber otuzbe§ ya§mda bulunuyordu. K1yamet gunune kadar. Allah'm sa
lat ve selam1 onun uzerine olsun. · 

Muhammed ibn ishak ibn Yesar, Siret'inde der ki : Hz. Peygamber 
otuzbe§ ya§ma bastlgmda Kurey§'liler Ka'be'yi yapmak uzere toplandl
lar. Bu konuya ~ok onem veriyorlard1 Dam1m gatmak isliyor ve y1k1\-
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masmdan korkuyorlard1. Ka'be adam boyu kayalardan yap1lmi§tl. Onu 
yukseltip tavan ~atmak istediler. Bunun sebebi bir toplulugun Ka!be' 
nin hazinesini ~almas1yd1. Ka'be'nin hazinesi, Ka'be'nin i~indeki bir 
kuyuda bulunuyordu. Hazine Huzaa kabilesinden Miileyh ibn Amr'm 
oglunun kolesi Duveyk'in yanmda bulunurdu. Kurey§'liler onun elini 
kestiler. Halk, hazineyi galanm onu Duveyk'in yamna koydugunu iddia 
etti. Bizansll tiiccarlardan birinin gemisi Cidde yakmlannda karaya 
oturmu§tu. Par~alanan gemi k1y1ya vurunca onun agacm1 ahp Ka'be' 
ye tavan ~atmak uzere hazirladilar. Mekke'de k1bti bir marangoz var-
clJ. Marangoz igin gerekli olan baz1 §eyleri (alet-edevat) getirdiler. Her 
gun Ka'be'ye hediye edilen §eylerin atlld1g1 kuyunun i~inden bir y1lan 
g1kard1 ve Ka'be'nin duvarmda gune§lenirdi. Kurey§'liler bundan kor
karlardi. <;unku kim o yllana yakla§Irsa y1lan ona saldmr, derisinden -
sesler ~1kanr ve agzm1 a~arak uzerlerine yururdu. Kurey§liler, bundan 
da korkarlardl. Bir gun yllan Ka'be'nin duvarmm uzerinde her zaman-
ki gibi gune§lenirken Allah ona bir ku§ gonderdi. Ve ku§ y1lam kapt1 
ka~tl. 

Kurey§liler; umanz ki Allah bizim yapmak istedigimiz §eyden ho§
mld olacaktlr, yamm1zda ~ah§kan bir arkada§ var, agag var ve Allah 
bizi y1landan kurtard1, dediler. 

Ka'be'yi y1k1p yeniden in§a etmek iizere birle§tiklerinde, Mahztirn
oglu, imran oglu, Abd oglu, Aiz oglu, Amd oglu Ebu Vehb ayaga kalktJ 
ve Ka'be'den bir ta§ ald1. Ta§ elinden dii§tii ve eski yerine kondu. Ebu 
Vehb dedi ki, «Ey Kurey§'liler toplulugu, Ka'be'yi yapmak i~in sadece 
helal olan kazancm1z1 verin. Ona faizle ah§-veri§, haram kazan~ ve ba§
kalanna zuliim ediler.ek elde edileri §eyler dahil olmasm.)) ibn ishak 
der ki; halk bu sozu Mahztim oglu Orner oglu Abdullah oglu Mugire oglu 
Velid'e atfeder. 

ibn .ishak der ki : Sonra Kurey§'liler Ka'be'yi bolumlere ay1rd1lar. 
Kap1 boliimu Abd Menaf ve Zuhre ogullarma, Hacer-i Esved diregi ilc 
Yemen diregi Mahztim ogullanna ve onlara eklenen Kurey§ kabilele
rine dii§tii. Ka'be'nin ortas1 ise Cumah ve Sehm ogullarma dii§tii. Hicr 
b6lumu Abduddar ibn Kuseyy ogullanyla Esed ibn Abdiiluzza ibn Ku
seyy ve Adi ibn Ka'b ibn Luey ogullanna dii§tii. Bu k1s1m Hatim adm1 
ahyordu. Sonra insanlar Ka'be'yi y1kmaktan korktular ve bundan uzak
la§tllar. Velid ibn Mugire dedi ki; ilkin y1kmaya ben ba§hyacag1m. Kaz
mayi ald1, y1kmaya ba§ladi ve Allah'1m, hay1rdan ba§ka bir §ey murad 
etmiyoruz, dedi. Sonra i-ki riikun arasm1 yiktl. 0 gece insanlar bekle
diler ve dediler ki ; bakahm eger Velid ibn Mugire'ye bir §ey olursa 
geriye kalan ktsm1 y1kmaz ve tekrar eski haline getiririz. Eger ona bir · 
§ey olmazsa, Allah yaptlgimizdan memntin olur. 0 gece Velid sabahladt
gmda tekrar i§ine dondu. Bunun uzerine onunla beraber halk Ka'be'· 
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yi y1ktl. Ytk1m temele gelince -ki temel, ibrahim (a.s.) tarafmdan atJl
rnJ§tL- · m1zragm di§leri gibi ta§lar yemye§il olmu§ ve birbirine girmi§
ti. ibn ishak der ki; olay1 anlatanlardan bir k1sm1 bana nakletti ki; 
Ka'be'yi y1kan Kurey§'liler'den biri ta§larda_n birini digerinden ay1rmak 
i~in manivelay1 iki ta§m arasma soktu. Ta§ hareket edince biitiin Mek
ke sars1ld1. Bunun iizerine o temeli y1kmaktan ka<;md1lar. ibn ishak 
der ki; Sonra Kurey§li kabileler Ka'be'yi yapmak iizere ta§ toplad1lar 
Her kabile kendine gore ta§ topluyordu. Sonra Hacer-i Esved'in oldugu 
l<Isma kadar yap1y1 yaptllar. Hacer-i Esved'in yerine konmas1 s1ras1 ge
lince; her kabile onu kendilerinin yerle§tirmesini isteyerek tarti§maya 
girdiler. Mii'naka§a giderek biiyiidii. Neticede sava§ i<;in haz1rhk yap
tllar. Abdiiddar ogullan kanla dolu bir <;anak getirdiler. Sonra onlar 
ve Adi ibn Ka'b ibn Liley ogullanyla oliim iizerine sozle§tiler. Ve ellerini 
o <;anaktaki kana ba,tlrdllar. Ve buna «kan yalama» adm1 verdiler. Ku
rey§'liler dort veya be§ gece boylece kald1lar. Sonra mescidde toplana
rak mii§avere edip anla§maya t;ah§tllar. 

Rivayet erbabmdan baz1lan iddia ederler ki, Mugire ibn Abdullah 
ibn Orner ibn Mahzum oglu Ebu Ubeyy - ki o y1l Kurey§'lilerin en ya§
llsi o idi «bir esas benimseyin, kim mescidin' kaplSlndan ilk once i<;eri 
girerse aramzda hiikmii o versin» dedi. Ve boyle yapt1lar. Mescidin ka
plsmdan ilk giren Hz. Peygamber oldu. Onun girdigini goriince bu emin 
ki§idir, raz1 olduk, dediler. Bu Muhammed, dediler. Hz. Peygamber on
larm yamna gelince kendisine durumu bildirdiler. Rasulullah (s.a.) ba
na bir elbise venn, dedi. Bir elbise getirdiler. Hacer-i Esved'i alarak eliyle 
elbisenin iizerine koydu. Sonra §Oyle dedi :Her kabile elbisenir.. bir yamn
dan tutsun. Sonra topluca onu kaldmn. Boyle yaptllar. Hacer-i Esved'i 
yerine b1rakmca Hz. Peygamber kendi eliyle onu koydu ve sonra iize
rini yaptl. Kurey§'liler vahy gelmezden once Hz. Peygambere el-Emin 
adm1 vermi§lerdi. Yap1 bitince ve onu istedikleri gibi yapmca Abdi.U
muttalib oglu Ziibeyr Kurey§'in ondan korkaraik Ka'be'yi yapmaktan 

\!ekindikleri y1lar. konusunda bir §iir yazd1. (. .. . . ... . . ... . ... . . . J 

ibn ishak der ki : Ka'be Hz. Peygamber'in zamanmda on~ekiz zira 

idi. Ve iizerine, M1s1r'da yap1lan adma el-Kabati ( ~L:AJ I ) deni

len bir klllf gegirildi. Daha sonra Yemen'de yapllan ve el-Biirud 

~ _, ._;-,J I ad1 ver ilen bir k1hf gegirildi. Onu ipek k1hfla orten ilk 

ki§l Haccac ibn YC1suf idi. 

Abdullah ibn Ziibeyr'in Ka 'be'yi Yeniden in§a Etmesi : 

Ben derim ki; Kurey§'lilerin bina ettigi Ka'be, Hicretin 60. y1h so
nunda Abdullah ibn Ziibeyr'in emirliginin ba§lang1cmda yeniden yap1-
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lmcaya kadar devam etti. Bu, Muaviye oglu Yezid'in valiliginin sonlan
na rastllyordu. Yezid tarafta rlan ibn Zubeyr'i, Ka'be'de muhasara edin
ce ibn Zubeyr o zaman Ka'be'yi topraga kadar y1ktl. Ve ibrahim (a.s.) in 
temelleri uzerine tekrar bina etti. Hacer-i Esved'i Ka'be'ye girdirdi. Ye
re bit'i§ik olarak doguda ve batlda iki kap1 yaptL T1pk1 teyzesi ve mu' 
roinlerin anas1 Hz. Ai§e'nin Rasulullah (s.a.) dan naklettigi hadiste ol
dugu gibi. Onun emirligi suresince Ka'be boyle kaldl. Nihayet Haccac , 
itm Z~beyr'i oldurdu ve Ka'be'yi Abdiilmelik ibn Mervan'm emrettigi 
~ekilde eski haline ~evirdi. 

Muslim Sahih'inde der ki : Bize Hennad ... Ata:dan nakletti ki o 
§6yle demi§: Yezid ibn Muaviye'nin zamanmda :;>am taraftarlan Ka'
be'ye saldmnca Ka'be yand1. ibn Zubeyr onu oldugu §ekilde buaktl. 
Haec mevsimi gelince, haec a · gel en halk1 :;>am'hlara kar§I tahrik etmek 
veya ki§klrtmak istiyordu. Hac1lar gelince dedi ki : Ey insanlar bana 
Ka'be konusunda fikir verin. Onu y1k1p yerine tekrar yapay1m m1? 
Yoksa onu oldugu §ekilde tarrnir edeyim mi? ibn Abbas dedi ki; benim 
bu konudaki gorii§um; onu oldugu gibi 1slah etmendir. Halkm Mus
luman oldugu evi Musluman oldugu o donemdeki gibi b1rakman, hal
km Musluman oldugu ta§lan oldugu gibi yerine koyman, Hz. Pey
gamber'in peygamber. olarak gonderildigi donemdeki halini devam et
tirmendir. ibn Zubeyr dedi ki; sizden birinizin evi yanacak olsa onu 
yenilemeden rahat edemezsiniz. Ya, Rabb1m1z Azze ve Celle'nin evi 
konusunda ne du§unursunuz? Ben u~ gun istihare yapanm. Sonra 
yapacag1m §eye karar veririm, dedi. U~ giin bitince karabnm Ka'be'yi 
y1kmak oldugunu bildirdi. insanl:u, yeryuzune gokten haberin ilk in
digi yerin korunmas1 konusunda birbirlerine girdiler. Nihayet ~damm 
biri ~1ktl ve Ka'be'den bir ta§ attl. HaLk ona bir §ey clmad1gm1 go
runce izinden giderek Ka'be'yi yere kadar yiktl. ibn Zubeyr perdeler
le ortulen direkler yaptl ve nihayet Ka'be'nin binasm1 yukseltti. ibn 
Zubeyr dedi ki; ben Hz. Ai§e (r.a.) nin §6yle dedigini duydum : Rasu
lullah (s.a.) buyurdu ki : Eger insanlar kufiirden yeni donmu§ olma
salardl ve benim yammda Ka'be'nin yap1sm1 takviye edecek kadar 
maddi imkan hulunsayd1 Hicri be§ zira daha Ka'be'ye girdirir ve hal
km Ka'be'ye girip ~1kabilecegi bir kap1 yapard1m. ibn Zubeyr dedi ki; 
ben harcayacak para buldum, insanlardan da korkmam. Sonra Hicr'e 
be§ zira ekledi. Ka'be'nin temeli belirince, halk ona bakarak uzerine 
binay1 yaptl. Ka'be'nin uzunlugu 18 zira idi. Bundan fazla olunca 
uzunluguna 10 zira ekledi. Ve iki kap1 yaptl. Birisinden giriliyor, dige
rinden ~1k1hyordu. Abdullah ibn Zubeyr oldurulunce, Haccac; AbdUl
melik'e mektup yazarak durumu bildirdi. Ve ibn Zubeyr'in Ka'be'nin 
binasm1 Mekke halkmdan adaletli ki§ilerin gordugu temeller uzerine 
kurdugunu haber 'verdi. Ahctiilmelik ona, biz ibn Zubeyr'in kirl,ettig·i 



566 iBN KESIR {Ciiz: 1, Siire: 2 

hie; bir §eyi kabul etmeyiz. Onun fazlala§tmhgl uzunlugu b1rak. Hicr'
den arttird1g1 k1sm1 binaya geri kat ve ac;t1g1 kap1y1 da kapat, diye 
yazd1. Haccac onu y1karak eski haline dondurdu. 

Nesei Sunen'inde, Hennad kanallyla ... Ata ve Abdullah ibn Zu
beyr'den bu hadisi merfu olarak rivayet eder. Ancak k1ssaYl zikret
mez. Stinnet-i Seniyye, Abdullah ibn Zubeyr (r.a.) in yapt1g1 §ekilde 
idi. <;unku Hz. Peygamber boyle yap1Imasm1 istemi§ti. Ancak halkm 
yeni musluman oldugu ve henuz kiifur doneminden yeni <;Iktlklan 
ic;in kalplerinin bunu ho§ kar§llamamasmdan korkmu§tu. Ne var ki 
Abdulmelik bu sunneti bilmiyordu. Bunun ic;in o, Hz. Ai§e (r.a.) nin 
Hz. Peygamber'den naklettigi hadisi ara§tlrmaml§tl. Onu oldugu gibi 
b1rakmak isteriz dediyse de yapmad1. Nitekim Muslim der ki; bana 
Muhammed ibn Hatim ... Haris ibn Abdullah ibn Ebu Rebia'dan nak
leder ki, Abdullah ibn Ubeyd §Oyle demi§ : Halis, Abdi.ilmelik ibn Mer
van'm hilafeti esnasmda ona elc;i olarak gitti. Abdulmelik dedi ki; ben 
Ebu Hubeyb'in (Abdullah ibn Zubeyr'i kastediyordu) Hz. Ai§e'den 
i§ittigini iddia ettigi hadisi i§ittigini sanm1yorum. Haris dedi ki, Evet 
ben de onu Hz. Ai§e'den i§ittim. Abdulmelik, ne dedigini i§ittin? de
yince o, Hz. Ai§e dedi ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurdu : Senin kav
min Ka'be'nin yaplSllll k1stllar. Eger henuz §irk doneminden yeni <;lk
mami§ olmasalard1 onlarm b1raktlklan §eyi ben yeniden yapard1m. 

. Eger senin kavmin benden sonra onu yapmak isterse gel sana onlann 
b1raktlgm1 gostereyim. Ve Hz. Ai§e'ye yedi ziraa yakm k1smm1 gos
terdi. Abdullah ibn Ubeyd'in hadisi budur. Velld ibn Ata buna ilave 
olarak der ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurdu : «Ka'be'ye biri doguda, 
biri batlda yere biti§ik iki kap1 yapard1m. Bilir misin senin kavmin 
on:u nic;in yukselttiler?» Hz. Ai§e hay1r deyince, Rasulullah (s.a.) bu
yurdu ki; Kendilerinin istediklerinin dl§mda kimsenin oraya girme
mesi ic;in. <;unku bir ki§i Ka'be'ye girmek isterse, onu tirmanmcaya 
kadar buak1r, tam girecegi zaman tutarlar ve atarlard1. Abdulmelik 
dedi ki; ben Haris'e, sen Hz. Ai§e'nin boyle dedigini duydun mu? de
dim. 0, evet dedi. Bunun uzerine Abdulmelik bir sure asas1yla yere 
bir §eyler c;izdi, soma; oldugu gibi blrakmak isterdim, dedi fakat bunu 
yapmad1. Muslim der ki; bu hadisi bize Muhammed ibn Amr ... Ab
durrezzak'dan ve onlar da ibn Cureyc'den bu isnadla naklettiler. 

Muslim der ki; bana Muhammed ibn Hatim .. . Ebu Kazae'den nak
letti ki; AbdUlmelik ibn Mervan Ka'be'yi tavaf ettigi s1rada §Dyle de
mi§: «Allah ibn Zubeyr'i kahretsin. 0, mu'minlerin anasma yalan is
nad ederek Rasulullah (s.a.) dan: «Ey Ai§e kavmin henuz kufUrden 
yeni c;1km1§ olmasayd1 Ka'be'yi y1kar ve Hicr'den tarafa buyuturdum. 
<;unku kavmin binay1 eksik yaptllarn dedigini duydum, dedi. Haris ibn 
Abdullah ibn Ebu Rebia, Abdtilrnelik Ibn Mervan'a dedi ki ; ey mil'-
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minlerin emiri boyle deme, ben de mii'minlerin anasmm oyle dedigi
ni duydum. Abdiilmelik ona dedi ki; eger Ka'be'yi y1kmazdan once 
bunu duymu§ olsayd1m, onu Abdullah ibn Ziibeyr'in yaptlg1 §ekilde 
b1rak1rd1m. Bu hadis'in mii'minlerin anas1 Ai§e'ye isnad1 kesin gibi
dir. <;iinkii Hz. Ai§e'den sahih yollarla miiteaddid §ekilde Esved ibn 
Yezid, Haris ibn Abdullah, Abdullah ibn Ziibeyr, Abdullah ibn Mu
hammed, Urve ibn Ztibeyr tarik1yla rivayet edilmi§tir. Biitiin bunlar 
Abdullah ibn Ziibeyr'in yaptlgmm dogrulugunu gosterir. Eger Abdtil
melik onu oldugu gibi b1raksayd1 daha iyi olurdu. 

Fakat durum boyle olunca, baz1 bilginler Ka'be'nin yap1smm de
gi§tirilmesini ho§ gormemi§lerdir. Nitekim mii'minlerin emiri Harun 
el-Re§id Ka'be'yi y1kmaktan vazgegmi§. iyaz ve Nevei bunu boyle 
be'nin yiklllp, tekrar Abdullah ibn Ziibeyr'in yaptlg1 gibi eski haline 
dondiiriilmesi igin fetva sordugunda, imam Malik §oyle demi§tir : Ey 
mii'minlerin emiri, Allah'm Ka'be'sini krallarm oyuncag1 yapma. Onu, 
isteyenin istedigi gibi y1kacag1 hale getirme. Bunun iizerine Harun 
el-Re&td Ka'be'yi y1kmaktan vazgegmi§. iyaz ve Nevevi bunu boyle 
naklederler. Allah en iyi bilir ya bu durum ahir zamana kadar de
vam edecektir. Ancak Habe§istan'dan g1kacak olan Zu's-Sevikateyn 
oray1 y1kmcaya kadar boylece kalacaktlr. Buhari ve Miislim'in sahih'
inde sabit oldugu gibi, Ebu Hiireyre der ki; Rasulullah (s.a .) §byle bu
yurdu : Ka'be'yi H~be§istan'dan g1kacak Zu's-Sevikateyn tahrib edecek
tir. Buhari ve Muslim bu hadisi tahric etmi§lerdir. Abdullah ibn Ab
bas (r.a.) da Hz. Peygamber (s.a .) den nakleder ki o §6yle buyurmu§ : 
Ben onu sanki simsiyah ve iki bald1r arasmda kaybolur gibi gortiyo
rum. Ta§ ta§ onu kopanyor. Buhari de bu hadisi rivayet etmi§tir. 

imam Ahmed ibn Hanbel miisned'inde der ki ; bize Ahmed ibn Ab- . 
diilmelik .. . Abdullah ibn Amr ibn As (r.a.)dan nakleder ki, o §Oyle 
demi§: Ben RasUlullah (s.a.)m §oyle dedigini duydum: Ka'be'yi Ha
be§istan'dan g1kacak olan Zu's-Sevi;kateyn tahrib eder. Ve onun stis
lerini kopanr, k1hfm1 soyar. Ben onmi kazmas1 ve silgisiyle Ka'be'ye 
vurdugunu goriir gibiyim. Dogruyu en iyi ·Allah bilir ya bu, Ye'cuc 
ve Me'cuc'un g1kmasmdan sonra olacaktlr. Nitekim Buhari'nin sahih'
inde Ebu Said el-Hudri'den nakledilir ki, RasUlullah (s.a.) §Oyle buyur
mu§tur : Ye'cuc ve Me'cuc g1kmasmdan sonra da haccedilecek ve umre 
yap1lacaktlr. <;iinkii Allah Teala ibrahim ve ismail (a.s.) lerin duasm
dan hikaye ederek ~oyle buyurur: «Rabb1m1z ikimizi de sana teslim 
olanlar k1l, soyumdan da sana teslim olan yeti§tir, bize ibadet edece
gimiz yerleri gaster, tevbelerimizi kabul et. <;iinkii Sensin Sen Tevvab, 
Rahim.» 

ibn Cerir der ki; ibrabim ve ismail (a.s.) bu dua ile; b1zi senin 
emrine teslim olanlardan, buyruguna boyun egen.lerden, itaatla senden 
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ba~ka kimseyi sana §irk ko§mayanlardan ve sende:h. ba§kasma ibadet 
etmeyenlerden kll , demek istemi§lerdir. ibn Ebu Hatim der ki; bana 
babam ... Abdtilkerim'den nakletti ki bu ayette yer alan . <dkimizi de 
sana teslim ol9-nlar k1l» ifadesinden maksad, sana ihlasla bagll olan
lardan k1l, demektir. «Soyumuzdan da sana teslim olanlar yeti§tir. n 
ayetinden maksad, saniimiyetle ve ihlasla sana baglananlar demektir. 
ibn Ebu Hatim aynca der ki; bize Ali ibn Hiiseyn ... Selam ibn Ebu 
Muti'den bu ayet konusunda §Oyle dedigini nakletti : «ikimizi de sana 
teslim olanlar k1l» onlar teslim olmu§lardl. Miisliimand1lar. Ancak is
lam'da sebat etmek istemi§lerdi. ikrime ise der ki; onlar «Rabbnmz 
ikimizi de sana teslim olanlar k1l. n deyince, Allah Teala yaptlm, bu
yurdu. Onlar «Soyumuzdan da sana teslim olanlar yeti§tir,n deyince, 
Allah onu da yaptlm, buyurdu. Siiddi ise bu ayette soz konusu edilen 
((Soyumuzdan dan ifadesinden maksad, Araplard1r, der. ibn Cerir de 
der ki dogrusu «soyumuzciann ifadesi Araplan ve digerlerini ic;ine ahr. 
Qiinkii israilogullan da ibrahim peygamberin· soyundand1r. Ve Allah 
Teala onlar ic;in «Musa'mn kavminden de hak ile dogruyu bulan ve 
ona gore adaletle davranan bir iimmet vardlr.n buyurmaktadlr. 

Ben derim ki ibn Cerir'in bu sozii Siiddi'nin ifade.sini reddetmez. 
Qiinkii buradaki «Soyumdan dan ifadesiqin Araplara tahsisi digerleri
nin onun i~ine girmemesini gerektirmez. Ancak ayetin seyri Araplar 
konusundad1r. Bunun ic;in hemen ardmdan : «Rabb1m1z onlarm arasm
dan senin ayetlerini onlara okuyaca.k, kitab1, hikmeti ogretecek ve on
~an tezkiye edecek bir peygamber gonder. n buyurmu§tur. Bu k1s1mda 
kastedilen de Hz. Muhammed (s.a.)dir. Hz. Peygamber Araplara gon
derilmi§tir. Nitekim Allah Teala «O'dur i.immiler arasmdan kendileri
ne bir el~i gonderilmi§ olann buyurur. Ancak bu Hz. Peygamberin kir
mizi tenlilerle siyahilere peygamber olarak gonderilmesini ortadan kal
dlrmaz. Qiinkii Allah Teala : «De ki; ey insanlar, ben sizin tiimiini.ize 
Allah'm Rasuliiyiim ... >> Bu konuda pek ~ok kat'i deliller vard1r. 

ibrahim ve ismail (a.s.) in bu duas1, Allah Teala'mn mii'min ve 
mi.ittaki kullarmdan haber vererek H0nlar ki Rabb1m1z bize e§lerimiz
den ve soyumuzdan goz bebekleri kll. Ve bizi miittakilere .Onder yap >) 
kavlinde buyurdugu gibi, bu §ekilde dua etmek §er'an mergubdur. 
Qiinki.i kulun Allah'a sevgisinin ve ibadetinin biiti.inli.igiiniin delili, 
kendisinin soyundan gelenlerin de e§i ve benzeri bulunmayan ~llah'a 
kul olmalanm istemesidir. Bunun i~in Allah Teala ibrahim ( a.s.) e 
«Ben seni insanlara onder kllacag1m» buyurunca o da «soyumdan dan 
demi§ti. Allah Teala da; «Zalimler asla ahdime eremezn buyurmu§tu. 
Bu ifade aym zamanda beni ve ~ocuklanm1 putlara tapmaktan koru. 
ifadesinin aymd1r. Miislim'in Sahih'inde nakledilir ki, Ebu Hi.ireyre 
(r.a.) Rasulullah (s.a.) m §Oyle dedigini bildirmi§tir: Ademoglu i:ildii-
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giinde ameli kesilir. Ancak tic; §ey mus.tesnad1r. Bunlar sadaka-i cari
ye, faydall ilim ve kendisi ic;in dua eden salih bir evladl.» 

ccBize ibadet edecegimiz yerleri gaster.» ibn Ciireyc, Ata!dan nak
leder ki; bu:::alan bize bildir ve artaya c;tkar, demektir. Miicahid ise 
bunun ma'bed yerine mezbah oldugunu sayler. Ata ve Katade'den de 
bOyle dedikleri nakledilir . . 

Said -ibn Mansur ... Mucahid'den nakleder ki a §ayle · demi§ : Hz . 
. ibrahim ccBize ibadet edecegimiz yerleri gaster» deyince, Cebrail ge: 
lip anu Ka'be'ye gatiirmii§ ve Ka'be'nin temellerini yiikselt, demi§. Hz. 
ibrahim Ka'be'nin temellerini yiikseltip binay1 tamamlaymca tekrar 
elinden tutarak anu Safa'ya garttirmii§, i§te Allah'm §eairi budur, demi§. 
Sonra Merve'ye gatiirmii§ ve i§te Allah'm §eairi budur demi§. Sanra 
Mina'ya gatiirmii§. Akabe'ye gelince iblis (Aleyhi'l-la'ne) agacm altm
da dikilip duruyormu§. Cebrail, tekbir getir ve onu ta§la demi§. Hz. 
ibrahim tekbir getirip §eytam ta§lann§. Sonra iblis kac;1p Cemre-i Vus
ta'da durmu§, Cebrail ve ibrahim (a.s.) oradan gec;ince Cebrail, Hz. 
ibrahim'e tekbir getir ve anu ta§la demi§. 0 da . tekbir getirerek §ey
tam ta§laml§. iblis kac;mt§ ve mel'un hacca kendiliginden bir §ey sak
mak istemi§se de buna giicii yetmemi§. Cebrail Hz. ibrahim'in elinden 
tutarak anu Me§'ar-i Haram'a getirerek i§te bu Me§'ar-i Haram'du, 
demi§. Ve ibrahim'in elinden tutamk Arafat'a gatiirmii§ ve sana gas
terdigimi bildin mi demi§. Uc; kerre bunu tekrarlann§. ibrahim (a.s.) 
da evet demi§. Ebu Miclez ve Katade'den de buna benzer bir rivayet 
nakledilir. Ebu Davud el-Tayalisi der ki; bize Hammad ibn Seleme ... 
Abdullah ibn Abbas'tan nakletti ki, a §ayle demi§: ibrahim (a.s.) hac
em §ekli gasterilince, sa'y yerinde §eytan ana gariinmti§. ibrahim (a.s.) 
§eytanla yan§a girmi§. Sanra Cibril anu alarak Mina'ya getirmi§ ve 
demi§ ki, insanlann kanaklayacagt yer buras1d1r. ·cemre-i Akabe'ye 
varmca §eytan ana taarruz etmi§. Hz. ibrahim yedi ta§la anu ta§la- · 
mi§ ve §eytan kac;mt§. Sonra Cemre-i Vusta'ya gelmi§. Sanra Cemre-i 
Akabe'ye gelmi§ §eytan ana gariinmii§. Hz. ibrahim yedi ta§la anu ta§
layara:k kac;Irml§. Hz. Cibril demi§ ki; i§te Me§'ar buras1d1r. Sanra 
Arafe'ye gec;erek i§te Arefe buras1d1r demi§. Sanra Hz. Cebrail bunu bil
din mi diye ibrahim'e sormu§. 

- - --- iZAHI -----

Ka§ani'ye ait aldugu kabul edilip de, Muhyiddin ibn el-A:rabi'ye at
fedilen tefsirde ise §ayle denir : 

ccHani ibrahim, Rabb1m §U>> kalbin haremgahl alan gagsii nefsin 
st fatlarmm istilasmdan ve mel'(m dii§manm hilesinden, bedeni giic;le~ 
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rin cinlerinin parc;:alamasmdan «korunmu§ bir belde k1h> demi§ti. «Ora
mn halkma )) ruh bilgilerinin meyvelerinden veya hikmet ve ruhlarm
dan ccnz1k ver)) demi§ti. Onlardan Allah'a ve ahiret giiniine inanmi§ 
olanlar ic;:in.)) ic;:lerinden Allah'1 birleyip donii§ii bilenler ic;:in. ccinkar 
edeni de az bir miiddet gec;:indir, demi§ti. H Yani onlardan gogsii sii
kunet bulup kab1 gogiis olan bilgiden allkonulmu§ olmalan nedeniyle 
gorme makamm1 a§Ip goz makamma ula§amayanlan da akli bilgilerle 
bir sure eglendiririm ve ya§adlklan siirece ruh aleminden inen kiilli 
ma'lumat ile ge~indiririm demi§ti. (Muhyiddin ibn el-Arabi, Tefsir 
el-Kur'a!l, il-Kerim, I , 84) 

129 Rabbimiz, onlann aras1ndan, senin ayetlel'ini 
onlara okuyacak, kitab1, hikmeti ogretecek ve onlan tez 
kiye edecek bir peygamber gander. Siiphesiz ki Aziz, Ha
kim Sensin, Sen. 

Hz. ibrahim'in Duas1 : 

Allah Teala, ibrahim (a.s.) in harem ehline duasm1 «Allah'm, ken
dilerine aralarmdan bir peygamber gondermesini isteyerek tamamladi
gmi bildiriyor. Ve bu peygamberin ibrahim'in soyundan gelmesini iste
digini ifade ediyor. Hz. ibrahim'in kabul edilen bu duas1; Allah'm Hz. 
Peygamber iimmilere, biitiin insanlara ve cinlere peygamber olarak ta' 
yin etmesindeki ilahi takdirine uygun dii§iiyor. Nitekim imam Ahmed 
der ki, bize Abdurrahman ibn Mehdi. .. irbad ibn Sariye'den nakleder 
ki, Rasulullah (s.a.) §byle buyurmu§: Hz. Adem heniiz topraga kan§Ik 
iken ben Allah katmda peygamberlerin sonuncusuydum. Size bunun 
ba§langicmi haber vereyim. Atam i:brahim'in duas1 benim, isa'nm miij
desi benim, annemin gordiigii riiya da benim ... Biitiin peygamber ana
Ian boyle riiya goriirler. ibn Vehb ve Leys de aym rivayeti Abdullah 
ibn Salih yoluyla Muaviye ibn Salih'den naklederler. Ebu Bekr ibn 
Ebu Meryem de ona tabi olarak Said ibn Siiveyd'den rivayet eder. 

imam Ahmed ibn Hanbel aynca der ki; bana Ebu Nadr ... Lokman 
ibn Amir'den rivayet etti ki; o Ebu Umame'nin §byle dedigini naklet
rni§ : Ben, Ey Allah'm Rasulii senin durumunun ba§lang1c1 nas1ld1r? 
dedim. Rasulullah; Atam ibrahim'in duas1 benim, isa'mn mujdesi be-
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nim, annemin kendisinden bir nurun c;1ktlgmi ve ~am'm konaklanm 
aydmlatt1gm1 gormti§, buyurdu. , 

Bundan maksad §Udur: insanlar arasmda Hz. Peygamberi ilk tak
dir edip ununu yayan ibrahim (a.s.) dir. Onun zikri yaygm ve me§hur 
olarak devam etti. Nihayet israilogullan soyundan gelen en son pey
gamber Hz. isa ibn Meryem (a.s.) O'nun ad1m ac;1klad1. israilogullarma 
seslenerek dedi ki : ((Ben size Allah'm Rasultiyum. Benden once ge<;en 
Tevrat'1 dogrular ve benden sonra gelecek, ad1 Ahmed alan bir Rasulti 
mtijdelerim.» (Saff, 6). Bunun ic;in bu hadiste Atam ibrahim'in duast 
benim ve Meryem oglu isa'nm mujdesi benim denmi§tir. ccAnnem ken
disinden bir nurun c;1k1p, ~am konaklanm aydmlatt1g1m gordii.>> kav
line gelince, denilir ki bu; Hz. Amine'nin Hz. Peygamber'e hamile oldu
gu Slrada gormti§ oldugu bir rti'yad1r. Bu rti'yanm h.ikayesi kavmi ara
smda yay1lffil§ ve §Ohret bulmu§tur. Bu, peygamberllgin mujdesinin bir 
ba§langiCiydL Peygall}berin nurunun ~am'1 aydmlatacagmm zikredil
mesi Hz. Peygamberin dininin ~am diyarmda istikrar bulup yerle§ece
gine i§arettir. Bunun ic;in ~am zamanm sonuna degin islam'm yuvas1 
ve Mtisltimanlarm merkezi olacaktlr. Meryem oglu isa da indigi zaman 
~am'm dogu kesiminde bulunan ak minareye inecektir. Ve yine bu se
beple Buhari ve Mtislim'de: ccUmmetimden bir taife hak tizere kaim ola
caklardir. Onlan horlayanlar onlara zarar veremeyecek ve onlara kar§l 
~Ikanlar bir §ey yapamayacak.lard1r. Nihayet onlar bu dururnda iken Al
lah emrini getirecektir.» Buhari'nin Sahih'inde onlar ~am'da iken ifa
desi ila ve edilmi§tir. 

Ebu Ca'fer el-Razi, Rebi' ibn Enes'ten o da Ebu'l-Aliye'den ccRab
blmiz onlarm arasmdan senin ayetlerini onlara okuyacak bir peygam
ber gander.» ayeti konusunda bunun Muhammed timmeti oldugunu soy
ledigini nakleder. Hz. ibrahim'e, Hduan kabul olundu, ahlr zamana ka
dar istegir: yerine gelecektir» denilmi§tir. Stiddi ve Katade de boyle 
derler. ccSenin ayetlerini onlara okuyaca.k, kitab1 (yani Kur'an'1) hik
meti (yani stinneti) ogretecek» demektir. Buradaki kitabm Kur'an, hik
metin de sunnet oldugunu Hasan, Katade, Mukatil ibn Hayyan, Ebu 
Malik ve digerleri soylemi§lerdir. Denildi ki; hikmet dinde anlayi§tlr. 
Bu ikisi arasmda bir c;eli§ki yoktur. ccVe onlan tezkiye edecek» Ali ibn 
Ebu Talha'run ibn Abbas'tan naklettigine gore Allah'a itaat ve ihlasa 
sevkedecek, demektir. 

Muhammed ibn ishak der ki; ccOnlara kitab1 ve hikmeti ogretecek>> 
ayetinden maksad, dini ogretip emirlerini yerine getirmelerini saglaya
cak, kottiltigti ogretip korunmalanru temin edecek ve Allah'a itaatlan 
arttlkc;a, Allah'm klzd1g1 suc;lardan kac;md1kc;a Allah kendilerinden ho§
nud oldugunu haber verecek demektir. <c~tiphesiz ki Aziz, Hakim alan 
Sensin, Sen.» Yani hie; bir §eyin aciz b1rakmad1{h Aziz Sensin. ~uphesiz.: 
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ki 0, her §eye kadirdir. Fiillerinde ve sozlerinde hikmet sahibidir . 
E§yay1 yerli yerine yerle§tirir. <;iinkii bilgisi, hikmeti ve adli bunu ge
rektirir. 

--- iZAHI - ---------

Hikmet; Peygamberlik Hassas1 : 

( ... ) RasUlullah'm niteliklerinden ikincisi de bu ayeti kerime'de 
soz konusu edilen hikmet niteligidir. Yani Peygamber onlara hikmeti 
ogretir. iyi bil ki' hikmet; soz ve davram§ta isabet etmektir. Boyle ol
mayan kimseye hikmet sahibi (Hakim) denmez. Denildi ki hikmet ke-

limesinin asll bir §eyi muhkem k1ld1rn anlammda ( ~I ) keli

mesiriden gelmedir. Yani yerine geri dondiirdiim, demektir. Sanki bu
na gore hikmet cehalet ve hatadan dondiiren anlamma gelmektedir. Bu 
durum ise bizim soyledigimiz gibi soz ve davram§ta isabet etmekle 
miimkiin olur. Ve her §eyi yerli yerine koymakla. Baz1 filozoflar hik
meti, be§eri takat olc;iisiinde Tannya ben.zemektir, diye ifade etmi§ler
dir. Miifessirler buradaki hikmet konusunda birkac; yonden ihtilaf et
mi§lerdir. Birincisi ibn Vehb der ki: Ben imam Malik'e hikmet ne
dir? diye sordum. 0 da dini bilmek ve bunda derinle§erek ona uymaktlr, 
dedi. ikincisi ~afii der ki; hikmet RasUlullah'm siinnetidir. Katade de 
boyle demi§tir. ~afii'ler buna delil olarak derler ki ; Allah Teala once 
kitabm okunmasm1 zikretmi§, ikinci olarak ogrenilmesini bildirmi§, 
sonra da buna hikmeti atfetmi§tir. Oyleyse hikmetten maksad, kitabm 
dl§mda bir §ey olmalld1r. Bu da ancak Rasul (a.s.) iin siinneti olabilir. 
Hikmetin tevhid, adal~t ve niibiivvet konusundaki akli delilleri ogren
me anlamma hamli nic;in caiz olmasm? Deriz ki; zira ak1llar bunu ka
bul edecek niteliktedir. Dolay1s1yla bu lafzm §eriattan faydalamlmasl 
rr.iimkiin olmayan konulara hamli daha evla olacaktlr. Ugiinciisii hik
met, hak ile batllm arasm1 ay1rmad1r ve hiikiim anlammda bir mas
dardu·. ( ... ) (Razi, Tefsir el-Kebir, IV, 66-67) 
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130- Kendini bilmezden ba~ka kim Ibrahim'in <linin
den yiiz c;evirir. Andolsun ki diinyada onu sec;mi~tik. Mu
hakkak ki 0, ahirette de salihlerdendir. 

131 - Hani, Rabbi ona «teslim ol» buyurdugu zaman, 
o da: alemlerin Rabb1na teslim oldum, demi~ti. 

132 -Ibrahim bunu ogullanna da tavsiye etti. Ya'kub 
da : Ey ogullarrm Allah sizin ic;in dinini sec;ti. Onun ic;in 
siz de yaln1z musliiman olarak can verin, dedi. 

ibrahim'in Dininden Yiiz «;evirenler : 

Allah (Tebareke ve Teala) kafirlerin uydurduklan Allah'a §irk ko§
ma konusunu reddederek; bunun Haniflerin onderi olan ibrahim Hali
lullah'm dinine aykm oldugunu belirtiyor. Qtinku ibrahim peygamber 
yuce Rabbmm birligini her §eyden tecrid etmi§ ve Allah'tan ba§kasma 
dua etmemi§, hic;bir an O'na §irk ko§mami§tlr. Aksine O'nun di§mdaki 
butun varhklardan uzakla§arak kavmine muhalefet etmi§ ve bu sebeple 
babasmdan bile aynlmi§tlr. Nitekim Allah Teala ba§ka ayet-i kerime
lerde bu konuda §oyle buyuruyor : 

. Ay1 dogarken gorunce; <d§te bu, benim RabbJm» dedi. Batmca, «Rab
bim beni dogruya eri§tirmeseydi, andolsun ki sap1klardan o_lurdum>> 
dedi. Gune§i dogarken gorunce, «i§te bu benim Rabb1m, bu daha bu
yuk» dedi. Batmca, «Ey milletim dogrusu ben art1k §irk ko§anlardan 
uzagim» dedi. Dogrusu ben yuzumu, gokleri ve yeri yaratana dogru <;:e
virdim. Ben mii§riklerden de degilim. (En'am, 77-79) 

«Hani ibrahim babasma ve kavmine demi§ti ki; beni yaratan ha
ric; sizin tapt1gm1z §eylerden uzag1m. Beni dogru yola eri§tirecek olan 
§Uphesiz O'dur. (Zuhruf, 26-27) 

«ibrahim'in babas1 ic;in magfiret dilemesi, sadece ona verdigi bir 
sozden dolay1 idi. Allah'm dii§mam oldugunu anlaymca ondan uzak
la§tl. Dogrusu ibrahim c;ok ic;li ve yumu§ak huylu idi.» (Tevbe, 114) 

«ibrahim §iiphesiz Allah'a yonelen ve ona boyun egen bir onder<U, 
puta tapanlardan degildi. Rabbmm nimetlerine §iikrederdi. Rabb1 da 
onu sec;ti ve dogru yola eri§tirdi. Dunyada ona iyilik verdik, dogrusu o, 
ahirette de iyilerdendir.» (Nahl, 120-122) 

i§te bu gibi gerekc;eler nedeniyle Allah Teala «Kendini bilmezden 
ba§ka kim ibrahim'in dininden yuz c;evirir?» buyuruyor. Yani kim, onun 
yolundan ve sisteminden yuz c;evirerek ona kar§l c_;1kar ve uzakla§lr. 
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Nefsine zulmeden, kendini bilmez ki§i kotii idaresi sebebiyle, hakkl sa
plkhkla degi§ir. Diinyada dogruluk ve hidayet i<;in se<;ilmi§ olanlann yo
luna muhalefet eder. Hz. ibrahim gen<;liginden Allah'm kendisini Ha
lil edindigi zamana kadar dogruluk onderidir. Ve o ahirette de mutlu 
ve salih ki§ilerdendir. Kim de onun yolunu b1rak1rsa, gittigi izi ter
kederse, dinirl.den vazge<;erse, sap1khk ve egrilik yoluna uyarsa, bun
dan daha biiyiik bir beyinsizlik olamaz. Bundan daha biiyiik bir zuliim 
olabilir mi? Nitekim Allah Teala :.<cDogrusu §irk biiyiik bir zuliimdiir)) 
buyuruyor. 

Ebu'l-Aliye ve Katade derler ki; bu ayet, Yahudiler hakkmda nazil 
olmu§tur. Onlar Allah katmdan gelmeyen bir yol uydurmu§lar ve tut
tuklan yolda ibrahim'in dinine aykm hareket etmi§lerdir. Bu soziin 
dogrulugunu Allah Teala'nm §U ayeti de tasdik etmektedir : <cibrahim 
ne Yahudi idi, ne de H1ristiyand1. 0, yalmzca dogruya yonelen bir miis
liimandt, puta tapanlardan da degildi. Dogrusu ibrahim'e en yakm 
olanlar ana uyanlar, bu peygamber ile mii'minlerdir. Dogrusu Allah 
mii'minlerin dostudur» ~Al-i imran, 66-67) . 

<cHani, Rabb1 ana teslim ol buyurdugu zaman ,o da alemlerin Rab
bma teslim oldum demi§ti.» Yani Allah ana ihlas ve teslimiyetle em
rime boyun eg diye buyurunca, o da hiikiim ve 6l<;ii olarak emre ica
bet etmi§ti. <eVe ibrahim bunu, ogullarma ve Yakub'a tavsiye etmi§ti.» 
Yani Allah'a teslim olmay1, islam milletine girmeyi onlara da ogiit
lemi§ti. <;iinkii ana titizlikle bagh idi. Vefat edecegi zaman, ana <;o
cuklanmn bagh olmasm1 istiyordu. <;ocuklan da bunu, kendilerinden 
sonra torunlarma tavsiye ettiler. <cEy ogullanm, Allah sizin i<;in dinini 
se<;ti. Onun i<;in c::iz de, yalmz miisliiman olarak can verin dedi. )) Ha
yatta iken iyi davramn ve Allah'm sizi oldiirecegi zamana kadar bu 
ger<;ege haglamn ve islam iizere olmeye <;ah§m. <;iinkii ki§i <;ogunluk
la oldugu §ekilde oliir ve oldiigii §ekilde diriltilir. Allah Celie Celaluhu' 
nun kanunu odur ki; kim bir hayr murad ederse o bunda muvaffak kt
llmr ve hayn i§lemesi kendisine kolayla§tmllr. Kim de iyi bir §ey yap
mak niyeti beslerse niyetinde sebat ettirilir. Bu ayet ile <cKi§i cennet eh
linin amelini i§ler. Ta ki onunla cennet arasmda bir kula<; veya bir 
zira mesate kahr. Bu esnada yaz1 onun oniine ge<;er. Ve o cehennem eh
linin amelini i§leyerek cehenneme girer. Yine ki§i cehennem ehlinin ame
lini i§ler. Ta ki onunla cehennem arasmda bir kula<; veya bir zira me
sate kahr. Bu esnada yaz1 onun oniine ge<;er. Ve o, cennet ehlinin ame
lini i§leyerek cennet'e girer.» hadisi arasmda bir <;eli§ki yoktur. <;iinkii 
bu hadisin baz1 rivayetlerinde <<Ki§i halka cennet ehlinin ameliymi§ 
gibi goriinen amelleri i§ler. Veya ki§i halka cehennem ehlinin ameliy
mi§ gibi goriinen amelleri i§ler)) metni vard1r. Nitekim Allah Teala bir 
ba§ka ayet-i kerime'de §6yle buyurur : <<Elinde bulunandan verenin, 
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Allah'a kar§l gelmekten sakmamn, en giizel soz olan Allah'm birligini 
tasdik edenin i§lerini kolayla§tlnnz. Cimrilik eden, kendini Allah'tan 
miistagni sayan, en giizel sozii yalanlayan kimsenin de. giic;liige ugra
masml kolayla§tlrmz.» (Leyl, 5-10) 
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133- Yoksa Ya'kub'a cHum geldiginde siz orada mly
dlnlz? Hani o, ogullarma : Benden sonra neye ibadet ede
ceksiniz?, demi~ti. Onlar da: Senin ilah'1na ve atalann 
ibrahim'in, ishak'1n tek ilah1 alan Allah'a ibadet edece
giz. Ve biz O'na teslim olmu~uz, demi~lerdi. 

134 - Onlar bir ummetti gelip gec;ti. Onlann kazan
diklan kendilerinin, sizin kazandlk;ln1z da sizin. Ve siz, on
lann yapm1~ olduklanndan sorulmazsmiZ. 

Oliirken Hz. Yaktib'un Tavsiyesi : 

Allah TeaJa; ismail (A.S.) in torunlarmdan olan mii§rik Arapla
ra ve israil'in ... ki o Ibrahim (A.S.) in oglu, ishak'm oglu Ya'kub'tur
ogullarmdan kafirlere kar§l koyarak Hz. Ya'kf1.b'un olecegi s1rada ~o
cuklarma yalmz ve yalmz Allah'a ibactet edip O'na §irk ko§mamalan
m tavsiye ettigini belirtiyor. Ya'kub c;ocuklarma: «Benden sonra neye 
ibadet edeceksiniz? demi§ti de onlar, senin ilahma ve atalarm Ibrahim' 
in, ishak'm tek ilah1 olan Allah'a ibadet edecegiz. Ve biz O'na teslim ol
mu§uz, demi§lerdi.» Atalan Ibrahim ve Ismail sozii taglib kabilindendir. 
<;unkii Ismail Hz. Ya''kub'un babas1 degil amca.s1d1r. «Tek bir ilah'a 
baglanacag1z.» Yani uluhiyyette O'nu birleyecegiz. Ve hic;bir §eyi O'na 
ortak ko§mayacag1z. «Biz O'na teslim olmu§lardamz.)) Emrine boyun 
egenlerden ve kendisini dinleyenlerden olacag1z, demektir. Kald1 ki 
goklerde ve yerde bulunanlar isteyerek veya zorla ona teslim olmu§lar
dlr ve O'na dondiiriiliirler.» (Al-i imran, 83) islam, biitiin peygamber
lerin dinidir. Peygamberlerin §eriatleri degi§ik, yollan farkh da olsa 
getirdikleri dinler biitiiniiyle Islam'd1r. Nitekim Allah Teala §byle bu
yurur : «Senden once hic;bir peygamber gondermedik. ki ona «Benden 
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ba§ka ilah yoktur, oyleyse bana ibadet edin diye vahy etmi§ olmaya
hm.» (Enbiya, 25) Bu konuda ayetler pek t;oktur. Hadislere gelince 
bunlardan birisi RasUlullah (s.a.) m §U miibarek kavlidir: «Biz pey
gamberler toplulugu tek bir babanm muhtelif annelerden t;ocuklanyiz.» 

«Onlar bir iimmetti. Gelip, get;ti. Onlann ka.Zand1klan kendi
lerinin, sizin kazand1klanmz da si~in. » Atalanmz olan peygamberler
den ve salihlerden get;enler get;mi§ bir iimmettiler. Sizin onlara mensub 
olmamz, eger size yarayacak hay1r ameller yapm1yorsamz hit;bir fayda 
saglamaz. <;iinkii onlann yaptlklan §eyler kendi anielleridir. sizin yaptlk-

. lanmzsa sizin amellerinizdir ve «Siz onlarm yapml§ olduklarmdan 
· sorulmazsm1z.» Ebu'l-Aliye, Rebi' ve Katade «Onlar bir iimmetti, gelip 
get;tin ayetiyle ibrahim, ismail, ishak, Ya'kub ve Esbat'm kastedildi
gini sayler. 

135- Yahudi veya H1ristiyan olun ki hidayete eresi
niz; dediler. De ki hay1r, biz Hanif olan ibrahim'in dinine 
uyanz. 0, mu~riklerden degildi. 

En dogru yo I; Hanif Dini : 

Muhammed ibn ishak der ki ; bana Muhammed ibn Ebu Muham
med, Said ibn Ciibeyr veya ikrime yoluyla ibn Abbas'tan nakletti ki, 
o §oyle demi§ : Abdullah ibn Surya el-A'ver Rasulullah (s.a.) a dedi ki : 
Hidayet bizim iizerinde bulundugt.imuz yoldan ba~kas1 · degildir. Ey 
Muhammed, sen bize uy ki hidayete eresin. Hr1stiyanlar da aym §ekil
de soyleyince Allah Azze ve Celie bu ayeti inzal buyurdu. 

«Hay1r, biz Hanif olan ibrahim'in dinine uyanz.n Sizin davet et
tiginiz Yahudilige veya Hiristiyanllga degil , Hanif olan ibrahim'in dos
dogru dinine uyanz. Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi ve isa ibn C~riye 
boyle tefsir etmi§lerdir. Hasif ise Miicahid'de.n naklen, cchanifnin; dos
dogru manasma degil, samimi ve ihlasll manasma oldugunu soylemi§ 
tir. Ali ibn Ebu Talha ise ibn Abbas'tan; hanif'in haccederek manasma 
oldugunu rivayet etmi§tir. Hasan, Dahhak, Atiyye ve Siiddi'den de 
boyle rivayet edilir. Ebu'l-Aliye ise hanifin, namazmda Ka'be'ye yone
len ve · yol bulursa oray1 haec etmek isteyen oldugunu sayler. Miicahid 
ve Rebi ' ibn Enes ise, hanifin baglanan mananna oldugunu soylemi§
tir. Ebu Kalabe'ye gore de hanif, ba§tan /,;ona kadar biittin peygamber-
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Iere inanan demektir. Katade'ye gore haniflik Allah'tan ba§ka ilah 
bulunmad1gma §ehadettir. Buna Allah'm hara.m kild1g1; anneler, klz
lar, teyzeler ve halalarla evlenmek ile birlikte diger haramlan saymak 
da girer. Siinnet de haniflik i~erisindedir, der. 

136- Biz; Allah'a, bize indirilmi!=; olana, ibnihim'e, is
mail'e, ishak'a, Ya'kub'a ve torunlanna indirilmi§ alan
lara, Musa'ya, isa'ya verilenlere, peygamberlere rablan 
taraf1ndan verilmi!=; olanlara !man ettik. 01Jllann hi<;biri
nin aras1n1 digerinden aYirmayiz. Biz ona teslim olmu!=;
lardaniz, deyin. 

Allah Teala, RasUlii Muhammed Mustafa (s.a.) vas1tas1yla indi
rilene ayrmt1h .olarak, ge~mi§ peygamberlere indirilenlere de ozet ola
rak inanmalanm mii'min kullarma bildirmektedir. Ayet-i Kerime pey
gamberlerin se~kinlerini k1smen zikretmi§, diger peygamberleri de ozet, 
olarak kaydetmi§ ve bunlardan hi~ · birini ay1rdetmeksizin hepsine 
inanmalanm buyurmu§tur. Mii'minler Allah'm haklannda §oyle bu
yurdugu kimseler ''gibi olmamalld1rlar: «Onlar Allah ile peygamberle
rinin aras1m ay1rmak isterler. Ve biz bir klsmma inamr, bir k1smm1 in
kar ederiz, derler. Bu ikisi arasmda bir yol tutmak isterler. i§te onlar , 
ger~ekten kafirlerdir.» 

Buhari der ki; bize Muhammed ibn Be§§ar ... Ebu Hiireyre'den 
nakletti ki, o §oyle demi§: Kitab ehli Tevrat'1 ibranice okuyor ve miis
liimanlara Arap~a tefsir ediyorlardL Rasulullah (s.a.) : kitab ehlini ne 
dogrulaym, ne de yalanlaym, sadece «Allah'a ve bize indirilene iman 
ettik» deyiniz, buyuruyordu. Muslim, Ebu Davlid, Nesei de Osman ibn 
Hakim'in Said ibn Yessar kanahyla ibn Abbas'tan naklettigi §U ha
dist rivayet ederler. Rasulullah (s.a.) sabah namazmdan once ~ogun
lukla iki rek'at namaz k1lard1. ilk rek'atta «Biz Allah'a ve bize indirile
ne iman ettik .. . >> ayetini okur, son rek'atta ise «Biz Allah'a iman ettik 

· ve Miisliiman oldugumuza §ahit olduk .. . » ayetini okurdu. 
Tefsir, C. II, F . 37· 
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Ebu'l-Aliye, Re~i' ve Katade, «Esbat»m Hz. Ya'kub (A.S.) un 12 
<;<>cugu oldugunu soylemi§lerdir. Bu oniki c;ocuktan her birinden bir 
limmet dogmu§tur. Bp sebeple onlara <<Sibt» m cerrli olarak «Esbat» 
denmi§tir. Katade der ki; Aliah mli'minlere kendisine inanmalanm, 
blitlin kitaplanm ve peygamberlerini tasdik etmelerini emretmi§tir. 
Siileyman ibn Habib der ki; Allah, bize Tevrat'a ve incil'e .inanmarmz1, 
ancak onlarla amel etmememizi emretmi§tir. ibn Ebu ~atim der ki; 
bana Muhainmed ibn Muhammed ... Ma'kil ibn Yes:Sar'dan mikletti ki, 
Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: «Tevrat, Zebur ve incil'e i:hamn. 
Ancak sizi ku§atan Kur'an olsun». 

• ..... ~·,-::-:. ... • >(fr:,·" ,.:-:. .\ ...... \~~ ., ~ ~ •> ., 1\,r-::~· ,, ..... \ ~,-:-
"'u;,~ ... '< ... ~~y0 ~ ~~~~~ t,.. ... ~U}t .. ' .. ~ , r , , \;· . ., .., , 
.I I 0 / ..:, ,; . e· J. 0 _..... . '\.' I ~..,.. , ........ ~ / • .,~/ J..; ...-\::."' .. \ .. -:'• \'f'V -, r"'t~.J.., \..,..J..,.). \ 

~ :-~ ~~. '...._.;U""'.J.d ~ .~ ~ ~.J..-.» ....,......: •""" .,v- , • .., 

$~~~ 
137 - Onlar da, sizin iman ettiginiz gibi iman ederler

se muha:kkak dogru yolu bulmuf:?lard.Ir. Sayet yiiz <;evirir
lerse; f:?Uphesiz ki onlar c;ekir:?me i<;erisindedirler. Onlara 
karf:?l Allah sana yetecektir. 0, Semi'dir, Alim'dir. 

138 - Allah'1n boyas1 Ule boyand1kl Boyas1 Allah' dan 
· daha, giizel olan kimdir? Biz O'na kulluk edenleriz. 

Allah Teala buyuruyor ki; Ey Mii'minler ehl-i kitab'tan ve digerle
rinden kafirler sizin iman ettiginiz gibi iman ederler, Allah'm biitiin 
kitaplarma ve Rasullerine inamr ve hic;birinin arasmda aymm yap
mazlarsa, onlar da hakka ula§mi§ ve dogru yolu bulmu§ olurlar. An
cak aleyhlerinde bunca delil bulunduktan sonra haktan vazgec;er de 
batlla yonelirlerse Allah seni onlarm :Uzerine muzaffer k1lar ve onlan 
maglub eder. «Muhakkak ki 0, Semi' ve Alim olandir.>> 

ibn Ebu Hatim der ki; Yunus ibn Abd'iil-A'la ... Nafi .ibn Ebu 
Nuaym'dan nakletti ki, o §Oyle demi§ : Halifelerden birisi bana Osman 
ibn Affan'm mushaflm diizeltmek iizere gonderdi. (Ravi alan Ziyad) 
der ki; ben Natl'ye; halk Hz. Osman'm oldiiriildiigii zaman Kur'an'mm 
odasmda bulundugunu ve «onlara kar§I Allah sana yeter, 0, Semi'dir, 
Alimdir.» ayetinin iizerine kan bUla§ml§ oldugunu soyliiyorlar, dedim. 
Nafi dedi ki, ben ·bu ayetin iizerinde:ki kam goziimle gordiim, c;ok once 
olmu§tu. 
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Allah'm .Boyas1 : 

<<Allah'm boyasL. .» Dahhak, ibn Abbas'tan nakleder ki; «Boya», 
Allah'm dinidir. Miicahid, Ebu'l-Aliye, ikrime, ibrahim, Hasan, Kata· 
de, Dahhak, Abdullah ibn Kesir, Atiyye el-Avfi; Rebi' ibn Enes, Siiddi 
de boyle demi§lerdir. 

ibn Ebu Hatim'in ve ibn Merduyeh'in rivayet ettigi hadiste ibn Ab
bas §6yle der : Allah elc;ilerinden birisi dedi ki; israilogullan Hz. Musa'ya 
«Ey Musa, senin Rabbm boy~ yapar nn?» dediler. 0 da, «Allah'tan 

. kor~nn dedi. Bunun iizerine Ra:bb1 Hz. Musa'ya §Oyle seslendi : «Ey 
Mu~a, onlar Rabbm boya yapar m1? diye sordular. De ki, evet ben bo
yalarm en giizelini boyanm. KirmiZlJl, aln, karay1. Renklerin tiimii · 
benim boyamamd1r.» Allah Teala Nebisi Muhammed (s.a.) e «Allah' 
m boyas1yla boyand1k. Boyas1 Allah'tan daha giizel olan kimdir?» bu
yurmu§tur. ibn Merduyeh'den merfu olarak nakledilen rivayette de 
boyledir. Bu rivayet ibn Ebu Hatim'in naklinde mevkuftur. Eger isnad1 
sahih ise, dogruya daha yakmd1r. En iyisini Allah bilir. 

139- Allah hakk1nda bizimle tart1~1yor musunuz? 
Halbuki 0, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbin1zd1r. Bizim 
amellerimiz bize, sizin amelleriniz size aittir. Biz O'na muh
lis kullanz, de. 

140 - Yoksa siz: ibrahim, ismail, ishak, Ya'kub ve 
ogullan Y ahlidi veya Hrristiyan idiler mi, diyorsunuz? Siz 
mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah m1? Allah taraf1ndan 
vaninda bulunan ~ehadeti gizleyenden daha zalim kim 
vard1r? Allah sizin yaptiklann1zdan gafil degildir, de. 

141 - Onlar bir funmetti gelip ge<;ti. Onlann kazan-
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dl'klan kendilerine, sizin kazandlklarm1z da size aittir. Ve 
siz orilann yapm1~ olduklanndan sorulmazs1n1z. 

Onlar da bir iimmetti : 

Allah Teala, Rasultinti (Allah'm salat ve selam1 onun tizerine ol
sun) mti§riklerle mticadele etmeye te§vik ediyor ve buyuruyor ki : 
!IAllah hakkmda bizimle tartl§1yor musunuz?>> AUah'm birligi, ona 
teslimiyet ve boyun egmek, emirlerini yerine getirip, yasaklarmdan 
ka9mmak konusunda 'bizimle miinaka§a m1 ediyorsunuz? de. «Halbuki 
0 bizim de Rabb1m1z, sizin de Rabb1mzd1r» Bize de hiikmeder, size 
de. ~irk ko§maks1zm yalmz ve yalmz samimi ubudiyete miistahak 
O'dur. «Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size aittir.» Biz sizden 
uzag1z, siz de bizden uzaksm1z. Nitekim Allah Teala bir ba§ka ayet-i 
kerime'de §6yle buyurur : «Eger seni yalanlarlarsa, de ki; benim arne
lim bana, sizin ameliniz size aittir. Siz benim yapt1g1mdan uzaksm1z, 
ben de sizin yapar oldugunuzdan uz$m.» 

Bir ba§ka ayet-i Kerime'de ise §oyle buyurur : «Eger seninle tar
tl§rnaya giri§irlerse; ben, bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a tes
lim ettim, de. Kendilerine kitab verilenlere ve timmilere de siz islam 
oldunuz mu? de. ~ayet islam olurlarsa dogru yola girrni§lerdir. Yiiz 
9evirirlerse sana yal_mz teblig etmek dii§er. Allah kullarim gorendir.» 
(Al-i imran,· 20) Bir ba§ka ·ayet-i kerime'de ise Allah Teala §6yle .. bu-. 
yurur: «Kavmi onunla tartl§rnaya giri§ti. Beni dosdogru yola eri§
tirmi§ken Allah hrukkmda m1 benimle tartl§lyorsunuz? O'na ortak ko§
tuklanmzdan korkmuyorum. Meger ki Rabb1m bir §eyi isteye. Rabb1m 
ilimce her §eyi ku§atrnl§tlr. Hala tefekktir etmez misiniz? dedi.» · (En'am, 
80) Bir diger ayet-i kerime'de is.e §6yle buyuruyor: «.Allah kendisine 
htikiimranhk verdi diye ibrahim ile Rabb1 hakkmda tartl§am gorme
dim mi? ibrahim; Rabb1m, dirilten ve oldiirendir, demi§ti. Ben de diril
tirim ve oldiiriiriim, dedi. ibrahim; §iiphesiz Allah giine§i dogudan getirir 
sen de onu batldan getirsene, dedi. 0 kiifreden herif §a§U'lP kald1. Allah 
.zulmeden kimseleri dogru yola eri§tirmez.» (Bakara, 258) Bu ayet-i keri
me'de ise Biz ona muhlis kullanz.» buyuruyor. Yani biz sizden uzag1z. 
T1pk1 sizin bizden uzak oldunuz gibi. Ve biz Allah'a samimiyetle bagh 
kullanz. ibadet ve yoneli§te ona yoneliriz. Ardmdan da Allah Teala : 
Onlarm, ibrahim (a.s.) ve ondan sonra gelen peygamberlerin ve esba
tm yolunda olanlarm Yahudiler veya H1ristiyanlar oldugu konusun
daki iddialanm reddederek buyuruyor ki : «Siz mi daha iyi biliyorsu
nuz yoksa Allah rm? Allah elbette ki sizden daha iyi bilirn 0 bunla
rm Yahudi veya H1ristiyan olmad1klanm bildirmi§tir.» <;unkii, ((ibra
him ne Yahudi idi, ne de H1ristiyan idi. Sadece dosdogru bir miislii-
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mand1 ve mii§riklerden de degildi» buyuruyor. (Al-i imran, 67) 
((Allah tarafmdan yanmda bulunan §ehadeti gizleyenden daha . 

zalim kim var<hr?» Hasan el-Basri der ki; onlar kendi yanlarmdaki i!ahi 
kitab1 okuyor ve onda hak dinin islam, Hz. Muhammed'in de Allah'm 
Rasulii oldugunu goriiyorlard1. ibrahim'in, ismail'in, ishak'm, Ya'kub'un 
ve Esbat'm Yahudi ve H1ristiyanlardan uzlik oldugunu okuyorlardl. Al
lah bu konuda §ahitlik etmi§ ve Allah adma kendi nefislerinde bunu 
ikrar etmi§lerdi. Soni:a da yanlanndaki bu ilahi §ehadeti gizlemi§lerdi. 
<<Allah sizin yaptlklanmzdan gafil degildir.» Bu §iddetli tehdiddir. Al
lah'm bilgisi sizin yaptlklanmz1 · c;epec;evre ku§atml§tlr ve buna gore 
sizi cezalandlraca:kt~r. 

Sonra Allah Teala «Onlar bir iimmetti gelip, gec;:ti. Onlan!l ka
zandlgl kendilerine, sizin kazand1g1mz da size aittir. Ve siz onlarm 
yaprm§ olduklarmdan sorulmazsm1z.» buyuruyor. Sizin onlarm pe
§inden gitmeden sadece onlara mensub olmamz hic;:bir fayda sagla
maz. Kendileri gibi Allah'm emrine uymad1kc;a, Rasullerine tabi ol
madikc;a, korkutucu ve miijdeci olarak gonder.ilen elc;:ilere baglanma
dlk<;a, mucerred onlara mensubiyetle ogiinmeyin · ve gururlanmaym. 
<;iinkii bir peygamberi inkar eden biitiin pey~;amberleri inkar etmi§ 
olur. Ozellikle kiifredilen bu peygamber1 peygamberlerin hatemi, alem
lerin Rabbmm tum insan ve cinlere gonderdigi Rasulii, peygamberle
rin efendisi ise ... Allah'm salat ve selam1 hem onun, hem de diger Al
lah elc;:ilerinin iizerine olsun. 

izA.Hr -----

Allah, ibrahim Peygambere onemli vazifeler vermi§ ve o da bu va~ 
zifeleri en giizel §ekilde yerine getirmi§ti. Bu vesileyle Hakk Teala ona 
en giizel miikatat1 ihsan ederek : «Ben seni insanlar ic;:iil imam ve on
der k1lacag1m» buyurmu§tu. Hz. ibrahim de, «aym nimeti soyumdan 
gelenlere de lutfet.,, demi§ti. Allah Teala ise, «benim ahdime zalimler 
eremez, imamhk ve onderlik vazifesini kendi nefislerine zulmedenlere 
vermem» buyurmu§tU. <;iinkii onderlik din ve diinya i§lerinin kontrolii 
1egil, yonetilmesi vazifesidir. Kendine zulmetrhekten uzakla§amayan 
ki§i, ba§kalarma zulmetmekten nas1l geri kalabilir? i§te, Kur'an'm on
derlerde arad1g1 nitelik budur. Bir de Beyt'iil-Haram'1 (Ka'be'yi) onlar 
ic;:in s1gmak klldlgtiDIZl hatlrlat. Haec zamam insanlar orada topla
mrlar. Oramm emniyet ve huzur diyan kllrm§Izdlr. Oraya giren ki§i 
emin olarak kahr. Miisliimanlarda ibrahim Peygamberin makamm1 bir 
namazgah olarak kabul etmelidirler. ibrahim ve ismail peygamberlere 
All~h evini putlardan ve her tiirlii pisliklerden temizleme goreyi veri1-
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mi§ti. Orada tavaf eden, k1yama duran, ri.iku' ve si.icuda gidenler i~in 
antmas1 emredilmi§ti. 

Ya Muhammed (s.a.) sen anlara ataian ibrahim peygambWt'in 
bu diyar it;in yaptlgi dualan hat1rlat: Hz. ibrahim, ((Rabbim bu bel
deyi huzur ve emniyet yurdu kll. Halkma meyvelerini ve mahsullerini 
bal ver, insanlara di.inyanm gi.izelliklerinden ihsan et» diye dua etmi§ti. 
Rabbi Mi.iteal ise katirlere k1sa bir sure nz1k ve imk?m verecegini, san
ra elim azaba sevkedecegini beyan buyurmu§tu. Ya Muhammed (s.a.) 
bir de anlara ibrahim peygamberin aglu ismail ile beraber Ka'be'nin 
temellerini yi.ikselttikleri vakitte soylediklerini hat1rlat. Hani demi§ler
di ki : ((Rabb1m1z bizden ka·bul buyur. Sen. her duay1 i§itirsin elbette. 
Her maksadi ve niyeti bilirsin, bizi senin yaluna bagll alanlardan eyle» 
demi§lerdi. ~anra kendi t;ocuklarmm ve ~aylanmn da Allah yalunda 
samimi tapluluklar almasim istemi§lerdi. ((Kendi soyumuzdan, dagru
lugu ve iyiligi ogreten peygamberler gander. Onlara senin dinini ve · 
Kur'an'Im akusunlar, bilgilerini art1rsmlar, pisliklerini antsmlar. ~i.ip
siz ki sen Aziz ve Hakim alansm.» diye temennide bulunmu§lardl. 

Mevdudi bu kanuyu biraz daha farkll alarak §Pyle at;Ikllyar: 
((Buracian itibaren yeni bir hitab ba§lamaktadir. Bunu anlaya

bilmek i~in a§agidaki hususlar gozoni.inde bulundurulmahdir: 

1 - Nuh (a.s.) dan sanra ibrahim (a.s.) islam davetini bi.iti.in 
kainata yaymak i.izere, Allah Teala tamfmdan ta'yin buyrulan ilk pey
gamber aldu. Vazifesine kendi memleketi alan Irak'ta ba§lad1. Ve hal
kl islam'a (Allah'a teslim almaya) ~ag1rd1. Sanra da aym vazifeyle 
Suriye, Filistin, M1s1r ve Arabistan'1 ziyaret etti. Daha sanra muhtelif 
i.ilkelerde kendine vekiller ta'yin etti. Yegeni Lut (a.s.) u Mavera-1 
Urdi.in'e; aglu ishak (a.s.) 1 Suriye ve Filistin'e; bi.iyi.ik aglu ismail (a.s.) i 
Arabistan'a vekil yapti. Derken, Mekke'de Kabe'yi in§a ile aray1 vazi
fesine merkez ittihaz etmesi, ana Allah Teala tarafmdan emir buyruldu. 

2 - ibrahim (a.s.) in iki aiJ.undan iki kavim zuhur etti. isi:nail 
kavmi ve israil kavmi. Bunlardan ilki Arabistan'da yerle§en ismail 
(a.s.) in ne~..li idi. Kurey§ ve diger baz1 arap kabileleri, anun dagrudan 
dagruya neslinden gelmekte idi. Fakat anun neslinden almayan arap 
kabileleri bile ismail (a.s.) in Peygamberliginin a§agi yukan tesiri al
tmda kalmi§lardl. Digeri, yani israil kavmi ise, ishak (a.s.)m aglu alan 
Yakub (a.s.)un zi.irriyctinden idiler. Yusuf, M\isa, Davud, Si.ileymar, 
Yahya ve isa (a.s.) ile diger birt;ok peygamberler anlardan geldi. On
lar, Hz. Yakub'un ikinci ad1 alan ((israil))e atfen israili diye adlandml
mi§lardi. Onlann dinini kabul eden ba§ka kavimler de anlarla kan§
tJlar. Hz. isa dahil almak i.izere, bi.iti.in israil Peygamberleri, Allah'a 
teslimiyeti, yani islamiyeti ogrettiler. Fakat bilahare israil kavmi te-
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reddiye ugraymca dinlerini kaybettiler ve Yahudiligi, daha sonra da 
Huistiyanhgi uydurdular. 

3 - ibrahim (a.s.) in peygamberlige tayini keyfiyeti, biitiin dun
yayi Allah'a teslim ile; Allah Teala'nm gosterciigi hidayet yoluna uy
gun olarak halk1 1slaha davet i~indi. Kendisi de bizzat Allah'a teslim 
oldu ve Allah'tan ald1g1 emirlere uygun harekette bulundu. ilahi .emir
leri yaymak iizere o, biitiin insanlarm kainatm mu.tlak hakimine teslim 
olmalan i~in var kuvvetiyle ~al§tl. Bu sebeble o, diinya liderligi payesine 
yiikseltildi. Bilahere bu liderlik, biitiin mes'uliyetleriyle birlikte, ishak 
ve Yakub (a.s.) lann ziirriyetinden olan israillilere intikal ettirildi. Bu, 
israillilerin tekrar ve tekrar hatlrlamalan istenilen, miistesna bir ih
san idi. Buna binaen, Kudiis'te Hz. Siileyman zamanmdaki mukaddes 
mabed, israillilerin bu vazifenin liderliginde kald1klan miiddet~e, Al
lah'a ibadet edenlerin merkezi ve k1blesi oldu. 

4 - Bakara suresinin (40- 121. ayetlerde) israilliler, liderlikleri 
zamanmdaki vazifelerini suistimal ve ihmal suc;lanyla, Allah Teala ta
rafmdan itham edilmektedirler. Bu sebepten Kur'an-1 Kerim, onlarm 
rp.oral durumlanm gostertnekte ve ~~k~as1 §6yl~ demektedir : ~<Size 

gosterilen lutfa pek lay1k bulunmadigmiZl isbat etmi~ oldunuz. Yal
mzca liderlik icab1 olan miikellefiyetleri ifa hususunda ihmal goster
mekle kalmay1p, aym zamanda Allah'm hidayet yoluna z1t hayat tar
zim benimsediniz. ~imdi, i§ler oyle bir mecraya dokiilmii§tiir ki; artlk 
sizler, liderlige hi~bir surette laylk olmayan bir cemaat haline geldiniz.» 

5 - Onlara ~~k~a soylenmi§ti ki : Liderlik, ibrahim (a.s.) in 
neslinden gelmenin bah§ettigi bir mazhariyet degildir. Clinkii hi~ kim
senin, s1rf tesadiifen bir nesepten gelmi§ olmas1 dolayiSiyla, liderlik 
i~in iddias1 olamaz. 0, mazhariyet ancak Allahii Talaa'ya itaat eden
lere ve hidayet yolunu ibrahim (a.s.) gibi takib edenlere bah§edilir. On
lar, o yoldan inhiraf etmi§ olnialan ve liderlige la~ bulunmad1klanm 
isbat etmi~ olmalan sebebiyle, liderlik ellerinden almd1. 

6 - Keza, lbrahim (a.s.) le aralarmdaki alakadan iftihar eden, 
israil 1rkmdan olmayan Yahudiler ile H1ristiyanlarm, ibrahi..a (a.s.)in 
yolundan saptlklan i'ma edilmi§tir. Aym zamanda ibrahim (a.&) e is
man (a.s.) vasltasiyla olan yakmhklanndan gurur duyan mii§rik arap
lara da, kendilerinin ibrahim ve ismail (a.s.)in yolundan sapml§ ol
malan hasebiyle/ liderlige hi~bir suretle layik bulunmadiklarl bildiril
mektedir. 

7 - israillilerin liderlikten iskatl keyfiyeti, ibrahim ve ismail (a.s.) 
ziirriyetinden olan Hz. Muhammed (s.a.) in Peygamber olu§unun se
bebini ortaya koymaktad1r. Hz. Muhammed (s.a.)in peygamber olu§u
nun sebebi; onun kendinden onceki peygamberlerce ta'kib edilen aym 
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yolu ta'kib etmesidir. 0 ve onun yolunda gidenler, Allah Teala tarafm
dan gonderilmi§ biitiin peygamberlere iman ettiler ve onceki rasuller · 
tarafmdan gonderilmi§ biitiin peygamberlere iman ettiler ve insan
lan onceki rasuller tarafmdan gosterilen aym yola davet ettiler. Bu 
sebepten, ancak bu peygamberin yolundan gidenler o liderlige laytk 
old1,1lar. 

8 - Liderligin yer degi§tirmesi sebebiyle, o liderligin merkezinin 
degi§mesi liizumu hasll oldu. israilliler liderlikte devam _ettikleri miid
det~e Mescid-i Aksa bir merkez ve biitiin iman sahiplerinin k1blesi idi. 
Bu sebepten miibarek Peygamberimiz ve onun yolunda gidenler na
maz i~in ilk once yiizlerini o tarafa donerlerdi. Fakat israilliler liderlik
ten iskat edilince Mecid-i Aksa k1ble olmak vasfm1 kendilginden kay
·betmi§ oldu. Hz. Muhammed (a.s.) in ilk vazifesine ba§lad1g1 yer olan 
Mekke'de Kabe'nin bu sebepten istikbalin k1blesi olacag1 a~1kland1. 

Oranm aym zamanda Hz. ibrahim'·in de vazife merkezi bulunmas1 se
bebiyle, ne israilliler ve ne · de Araplarm bu . hususa i'tiraz etmemeleri 
icab ederdi. <;iinkii her iki taraf da ibrahim (a.s.) i k.endi peygamberleri 
ve cedleri olarak tan1makta idiler. Boylece Ka'be'nin dini hizmet mer
kezi yap1Imasma kar§l i'tirazda bulunmalarma hi~bir sebep kalma
makta idi. -Fakat katl kalpli inat~1 insanlann hakikat oldugunu bilme
lerine ragmen, gene de hakikata kar§l gelmeleri bir vakla idi. . 

9 _._ Miisliimanlann, Ka'be kendilerine Merkez olmak iizere, lider 
olacaklan teblig edildikten sonra; diinya liderligi muvacehesindeki va
zife ve miikellefiyetlerin ifasm1 ba§arabilmelerini miimkiin k1lmak i~in 
Allah Teala tarafmdan onlara hidayet yolu bundan sonraki ayetlerde 
a~1klanmaya ba§lamaktadlr. (Mevdudi, Tefhim el-Kur'an, I, 148- 151} 
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